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ВІД УПОРЯДНИКА__________________________________________________

Морегосподарський комплекс України як інтегрована система морської 
сфери виробництва є одним із факторів соціально-економічної стабільності 
та економіко-екологічної безпеки країни і зумовлює якісно нові можливості 
України в освоєнні Азово-Чорноморського басейну, інтеграції її у світову еко-
номічну систему. Однак морські системи азово-чорноморського узбережжя 
перебувають під впливом господарської діяльності не тільки України, а й інших 
причорноморських держав, тому екологічні проблеми регіону пов’язані з особли-
востями їх економічного розвитку. Підйом промислового виробництва в причор-
номорських державах, а разом з ним зростання обсягів промислових і побутових 
стоків у прибережній зоні, інтенсивний розвиток судноплавства, річковий стік, 
вплив сільського господарства, розвиток рекреації зумовили зростання рівня 
забруднення морського середовища. У таких умовах лише екологічно збалан-
сований розвиток з впровадженням інтегрованого управління приморською 
зоною дозволить вирішити економічні й соціальні завдання регіону. Для цього 
потрібна розробка і реалізація національних стратегій екологічного управління 
береговою зоною моря, виходячи з сучасного міжнародного законодавства. 

У вирішенні екологічних проблем важлива роль належить екологічній 
просвіті всіх верств суспільства. Однією з умов підвищення її рівня є поінфор-
мованість. Саме цю мету – надання інформації – ставив перед собою упорядник 
у роботі над покажчиком.

Покажчик відкривається матеріалами про соціально-економічний розвиток 
Українського Причорномор‘я (підготовлений працівниками Ін-ту проблем ринку 
та екон.-екол. дослідж. НАНУ) та про морські дослідження і технології в Україні 
(підготовлений працівниками Наук.-дослід. центру ЗСУ «Держ. океанаріум»).

Інформації про забруднення морського середовища внаслідок аварійних 
ситуацій надані Державною екологічною інспекцією з охорони довкілля пів-
нічно-західного регіону Чорного моря.

Матеріал бібліографічного покажчика згрупований у семи розділах, у межах 
кожного розділу – в хронологічному порядку, в межах року – в алфавіті авто-
рів; розділи починаються короткими вступами. Автори вступів до розділів –  
В. І. Михайлов і Н. П. Лошкарьова. При складанні вступів до розділів та підрозділів 
були також використані матеріали з монографії А. К. Виноградова, Ю. І. Богатова,  
І. А. Сінегуба «Екосистеми акваторій морських портів Чорноморсько-Азовського 
басейну»; статей В. В. Адобовського, канд. геогр. наук, Є. В. Соколова, ас-
піранта Інституту морської біології НАН України, Є. Д. Гопченка, д-ра геогр. 
наук, Ю. С. Тучковенка, д-ра геогр. наук, професора В.П. Шекка, д-ра с-г. наук,  
В. М. Тимченка, д-ра геогр. наук, В. Г. Бушуєва, директора ДП Одеський центр 
ПівденНІРО, А. Е. Молодецького, канд. геогр. наук.

У роботі з посібником читачам допоможе довідковий апарат: покажчики 
авторів, абревіатур, періодичних видань. 
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Соціально-економічний розвиток
Українського Причорномор’я

Українське Причорномор’я, зокрема північно-західна його частина, відіграє 
важливу роль у геоекологічному і геополітичному розвитку України. Це обумов-
лено транспортно-географічним положенням, зростаючою активністю в різних 
системах міжнародного співробітництва та інтеграцією в європейські міжнародні 
організації (єврорегіон «Нижній Дунай», Робоча співпраця придунайських країн, 
Асамблея європейських регіонів).

Незважаючи на об’єктивні умови для сталого соціально-економічного 
розвитку, цей регіон належить до категорії економічно депресивних територій. 
Масштаби економічної допомоги з боку держави найближчим часом не зможуть 
бути достатніми, тому єдиним виходом із цього становища є саморозвиток 
території на базі використання власного потенціалу та конкурентних переваг.

У контексті нового стратегічного напряму розвитку України суттєвими 
пріоритетами соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я 
варто визнати розробку та реалізацію регіональної політики, спрямованої, 
зокрема, на розвиток транспортної системи, формування інноваційної моделі 
економічного зростання, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, реалі-
зацію антикризового управління.

Значний обсяг природно-ресурсної складової потенціалу Українського 
Причорномор’я є важливим фактором розвитку як регіону, так і України в цілому, 
а також умовою розширення міжнародної співпраці, однак інституціональне 
забезпечення реалізації цих ресурсних складових потенціалу сформоване ще 
слабо і на недостатньому рівні.

Інтегральний потенціал регіону, що відіграє одну з основних ролей в за-
безпеченні економічної безпеки і сталого розвитку країни, варто розглядати 
в розрізі таких структурних елементів:

– сприятливе геоекономічне і геополітичне розташування на перетині 
практично всіх транспортних і транзитних магістралей (коридорів), що з’єднують 
Європу з Азією;

– наявність багатих водних, біологічних, рекреаційно-туристичних, міне-
ральних, паливно-енергетичних ресурсів;

– потужний транзитний потенціал регіону, який формується морськими, 
річковими, залізничними і, в перспективі, авіаційними комунікаціями;

– наявність ресурсного потенціалу для розвитку виробничих видів 
економічної діяльності, в тому числі, агропромислового комплексу, рибного 
господарства, судноремонту і суднобудування;

– функціонування невиробничої сфери, яка розвивається в напрямі роз-
ширення рекреаційно-туристичної діяльності, природоохоронного комплексу, 
в тому числі заповідного господарства, підготовки кваліфікованих кадрів 
для господарських та інших сфер регіону;
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– наявність потенціалу розвитку міжнародної співпраці, що сприяє розши-
ренню і зміцненню зовнішньоекономічних зв’язків регіону, входженню його 
у світову економічну систему, формуванню і розвитку міжнародної системи 
ресурсно-екологічної безпеки з метою забезпечення сталого соціально-еко-
номіко-екологічного розвитку країн і регіонів Придунав’я і Причорномор’я.

Ключову роль у забезпеченні економічного розвитку і ефективності викори-
стання наявних ресурсів відіграють інвестиції та інвестиційний потенціал. Саме 
рівень інвестиційної активності свідчить про ефективність використання й інші 
складові інтегрального ресурсного потенціалу Українського Причорномор’я.

Головні орієнтири соціально-економічного розвитку регіонального 
господарського комплексу Українського Причорномор’я мають визначатись 
у внутрішньому та зовнішньому вимірах, нерозривно пов’язаних між собою 
та спрямованих на визначення завдань та інструментів для вирішення соціаль-
них проблем, підвищення рівня економічного потенціалу територій та продук-
тивності їх економіки, прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок, 
для створення умов для загального підвищення соціальних стандартів, якості 
життя та розвитку бізнес-середовища.

У зовнішньому вимірі до стратегічних пріоритетів України в басейні Чорного 
моря слід віднести такі :

– захист державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторкан-
ності кордонів, неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішні справи;

– раціональне використання природно-ресурсного потенціалу Чорного 
моря, збереження навколишнього середовища в його басейні;

– інтеграція Українського Причорномор’я в європейські і світові системи, 
всебічний розвиток економічного, екологічного, політичного, правового 
простору. 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України (з колективної монографії за наук. ред. 

акад. НАН України, д-ра екон. наук, проф. Б.В. Буркинського).
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УДК 504.42

Михайлов В. І., Монюшко М. М., Журавський О. М., Ардаковська В. О.
Науково-дослідний центр Збройних Сил України «Державний океанаріум» 

Морські дослідження і технології в Україні. 
Стан і перпективи розвитку

У наш час все більше уваги приділяється питанням, що стосуються зростаючо-
го забруднення Чорного моря, через що морське природокористування стає все 
більш некерованим. Особливу небезпеку становить мілітаризація акваторії моря. 
Наразі науково обґрунтованої концепції природокористування при проведенні 
військових навчань, дампінгу та інших діях, що спричиняють антропогенний вплив 
на навколишнє природне середовище, не існує. При цьому парадоксальність 
ситуації полягає в тому, що інтенсивне використання морів і океанів військо-
во-морськими флотами супроводжується зростанням антропогенного впливу 
на морські екосистеми, що загрожує самому їх існуванню. Безсумнівно, морське 
середовище може асимілювати певний обсяг промислових і побутових стоків, 
однак різноманітність антропогенних хімічних сполук, що надходять у море, 
настільки велика, що передбачити всі екологічні наслідки їх присутності не можна.

У 1992 р. екосистема Чорного моря вже перебувала у передкризовому 
стані, про що постійно доповідалось урядам і громадськості усіх країн, що 
розташовані на берегах моря. До 1992 р. у морі досить часто проводилися 
численні мониторінги (понад 50). У 1992 р., після розпаду Радянського Союзу, 
на берегах Чорного моря розташувалося шість держав. Оскільки всі націо-
нальні і міжнародні угоди втратили юридичну силу, всі держави (Болгарія, 
Грузія, Румунія, Росія, Туреччина, Україна) дійшли висновку щодо необхідності 
створити на рівні міжнародних організацій відповідні документи. Ці документи 
дозволили проводити наради, симпозіуми та ряд інших заходів, учасники яких 
мали виробити основні положення для укладення нових науково обґрунтованих 
угод у галузі природокористування для порятунку Чорного моря. Першу міжна-
родну нараду на рівні міністрів усіх причорноморських країн було проведено 
у Бухаресті в 1993 р. До її завдань входило створення міжнародних законів 
про заборону забруднення від наземних джерел; заборону забруднення від 
судноплавства; боротьба із забрудненням при аварійних ситуаціях; про повну 
заборону дампінгу у Чорному морі; про захист морських живих організмів; 
про транскордонне переміщення небезпечних вантажів та інших. 

На жаль, не було приділено уваги ролі військово-морських сил у забруд-
ненні моря. На наступних конференціях були прийняті рішення про зменшення 
надходження в море біогенних елементів з різних джерел (сільськогосподарські 
скиди, неочищені побутові води, неочищені комунальні та промислові води, 
промислові відходи з суден усіх видів, неочищені скиди міст, населених пунктів), 
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однак у жодному з рішень міжнародних нарад не були визначені основні завдан-
ня моніторингу. Це було пов’язано з тим, що у багатьох країнах не визначено 
служби, які мали б відповідати за систему моніторингу на регіональному рівні; 
не проводиться моніторинг, що існував до 1992 р. (рис.1); досі не існує концепції 
міжнародної системи моніторингу у Чорному морі, хоча у Світовому океані 
дослідження екосистеми проводяться.

Останнім часом до вже існуючих проблем Чорного моря приєднались 
економічні й воєнно-політичні проблеми. Забезпечення сталого розвитку всіх 
перелічених вище видів діяльності розглядається в контексті національної 
безпеки в Чорноморському регіоні і багато в чому залежить від стабільності 
розвитку причорноморських держав, а також від розвитку технологій морських 
досліджень, включаючи водоохоронне планування. В першу чергу потрібна 
оптимізація існуючих систем моніторингу з урахуванням воєнно-політичного 
становища в в Азово-Чорноморському регіоні. Потрібно виробити концепцію 
військово-морського сектора в загальній системі моніторингу, законодавчо 
визначити статус водної частини Чорного й Азовського морів, що належить 
Україні; впроваджувати екологічно орієнтовані засоби і технології, що забез-
печать скорочення споживання ресурсів Чорного та Азовського морів.

Для створення військово-морського напряму (сектора) в загальній системі 
моніторингу, в першу чергу, потрібно:

– створити власні сили морської охорони Державної прикордонної служ-
би, здатних забезпечити захист економічних і військово-оборонних інтересів 
держави в Азово-Чорноморському басейні та інших районах Світового океану; 

Рис.1. Схема екологічних, добових та буйкових станцій
у Чорному морі.
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зберігати, ефективно використовувати та розвивати військово-морський і на-
уково-технічний потенціал, підвищувати рівень підготовки та перепідготовки 
фахівців для Військово-Морського флоту, відродити науково-дослідний флот як 
вирішальний чинник реалізації національних інтересів України у сфері морської 
безпеки; 

– оптимізувати усі види моніторингу(екологічний, гідрометеорологіч-
ний, «гарячих точок», джерел забруднення та ін.); ввести нові компоненти 
військово-морського моніторингу як частину загального моніторингу, згідно 
з переліком пріоритетних напрямів фундаментальних, прогнозних, пошукових 
досліджень базових і військових технологій, що чітко визначені в пункті 10: 
геофізика, океанологія, фізика атмосфери (рис.2). 

Рис. 2. Перелік пріоритетних напрямів фундаментальних, прогнозних
 та пошукових досліджень (ПН ФППД) військових технологій. 

До концепції моніторингу навколишнього середовища військовим сектором 
входить: моніторинг звукових, вібраційних, радіочастотних, інфрачервоних, 
електромагнітних, термобаричних коливань, моніторинг забруднення внаслідок 
воєнних дій або військових навчань, місць захоронення бойових отруйних 
речовин у морському середовищі, а також вивчення негативного впливу 
воєнних дій на атмосферу, донні відкладення (снаряди, міни, торпеди, відходи 
вибухонебезпечного характеру).

B icнуючих законах, конвенціях з морського права не зафіксовано права 
та обов’язки ВМФ. У конвенції MARPOL чітко визначено статус військового флоту, 
але вказано, що військові кораблі не перебувають під юрисдикцією MARPOL 73/78 
[4]. Чинними у нас є : декларація про захист Чорного моря, конвенція про транс-
кордонні небезпечні відходи (1989), Бухарестська конвенція щодо Чорного моря 
(1992), Одеська декларація (1993), Стратегічний план дій з реабілітації та охорони 
Чорного моря (1996) та ін. [5]. Характерною рисою цих міжнародно-правових 
актів є те, що в них немає жодної статті, що стосувалася б охорони акваторії моря 



10

у зв’язку з діяльністю ВМС усіх причорноморських країн. У юридичних документах 
(«Про прибережну смугу морів», «Про природокористування у прибережній 
смузі Чорного та Азовського морів», «Про економічну зону України у Чорному 
морі» та ін) нічого не сказано про військово-морську діяльність, тоді як воєнна 
активність за останні 25-27 років значно зросла. Таким чином, військово-мор-
ську діяльність потрібно виділити в окремий блок проблем на міжнародному 
та національному рівнях. Для цього потрібно юридично визначити діяльність 
військових флотів під час дислокацій і військових навчань у територіальних, 
шельфових, економічних зонах моря. Необхідно також визначити і контролювати 
проведення військових навчань у районах, де морській екосистемі може бути 
завдано найбільшої шкоди, а також визначити юридичний статус військових 
полігонів. Необхідно скласти науково обґрунтовані паспорти операційних 
акваторій, військових полігонів, військових причалів, якірних стоянок рейду, 
морських портів. Найскладнішою є ситуація в Азово-Чорноморському регіоні. 
Практично не вирішене питання щодо розподілу акваторії Чорного та Азовського 
морів за економічними зонами. Проект поділу за економічними зонами не вре-
гульований (анексія Кримського півострова). Не вирішеним є питання щодо 
будівництва військових портів.

Перспективи вирішення проблем захисту національних інтересів України 
у сфері морської діяльності пов’язані з розробкою системи комплексних ана-
літичних оцінок стану і тенденцій розвитку морської діяльності, прогнозних 
і програмних документів на довгострокову, середньострокову і короткострокову 
перспективу з урахуванням перебігу соціально-економічних і соціально-полі-
тичних процесів у державі і на морському просторі [2,3]. У цьому плані особливе 
значення для України набуває створення інструментарію захисту державного 
суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення захисту національних 
інтересів України в Азовському та Чорному морях.

Висновки. Як важливі довгострокові стратегічні інтереси України у сфері 
військово-морської діяльності слід виділити:

– відновлення та розвиток військово-морської діяльності як важливого
фактора економічної і національної безпеки;

– ефективне освоєння живих і неживих природних ресурсів Азовського
і Чорного морів;

– відродження та розвиток військово-морського флоту як одного з най-
важливіших чинників прискореного розвитку економіки та інтеграції України 
у світову економічну систему; 

– ефективне використання транзитного потенціалу України і розвиток
експорту транспортних послуг;

– створення надійної державної системи забезпечення безпеки судноплав-
ства як важливого інструменту вирішення завдань державної морської політики; 

– забезпечення прискорення соціально-економічного та оборонно-про-
мислового розвитку приморських регіонів України;
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– створення сил морської охорони Державної прикордонної служби, здат-
них забезпечити захист економічних і військово-оборонних інтересів держави 
в Азово-Чорноморському басейні та інших районах Світового океану;

– збереження, ефективне використання та розвиток військово-морського 
науково-технічного потенціалу, підвищення якості підготовки та перепідготовки 
фахівців для Військово-Морського флоту, відродження науково-дослідного 
флоту. 
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РОЗДІЛ 1__________________________________________________________

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛИМАНІВ ТА ОЗЕР 
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Лимани і лагуни північно-західного Причорномор’я – високопродуктивні 
природні екосистеми. Формування біоти і біологічна продуктивність залежать від 
їх гідролого-гідрохімічного режиму, формування якого відбувається в основному 
за рахунок прісноводного стоку і притоку морської води.

Особливості природних умов (мілководність, опрісненість, висока темпера-
тура, велика кількість біогенних елементів та ін.) у поєднанні з наявністю у складі 
флори і фауни прісноводних, солонуватоводних і морських форм визначають 
велику біологічну різноманітність і високу продуктивність таких екосистем. 
Однак екологічний стан багатьох лиманів і лагун під впливом антропогенних 
чинників зазнав значних змін, що відбилося на їх продуктивних можливостях. Так, 
на Сухому і Малому Аджалицькому (Григорівському) лиманах збудовані великі 
морські порти «Чорноморський» (раніше Іллічівський) та «Южний». На західному 
березі Малого Аджалицького лиману розташований Одеський припортовий 
завод (ОПЗ). Функціонування цих об’єктів призвело до утворення в лимані ло-
кальних зон, де антропогенний чинник найбільш виражений. Екологічний стан 
Хаджибейського лиману погіршується внаслідок скиду стічних вод СБО «Північна». 
На акваторії Дністровського лиману функціонує МТП «Білгород-Дністровський», 
у Жебриянській бухті – порт Усть-Дунайськ. Є порти в Очакові, Херсоні, Миколаєві. 
Втратив зв’язок з морем і до недавнього часу був забутий Великий Аджалицький 
лиман. Така ж доля спіткала Покровські озера, Малий Сасик, Джаншейське озеро 
і деякі інші водойми.

Особливе місце серед водойм належить Куяльницькому лиману – завдяки 
запасам лікувальних грязей з унікальними бальнеологічними властивостями. 
Лікувальні грязі лиману представлені чорними і темно-сірими грязями. Велике 
лікувальне значення має також ропа лиману. Вона містить солі магнію, кальцію, 
йоду та брому. У південній частині Куяльницького лиману, за 9 км від центру 
Одеси, функціонує бальнеогрязьовий курорт Куяльник. Це санаторії, курортна 
поліклініка, пансіонати, грязелікарня, бальнеолікарня, а також завод з розливу 
мінеральної води. Щороку на Куяльницькому курорті лікуються та реабілітуються 
близко 10 тис. хворих, а його потенційні можливості у п’ять разів більші.

Великі поклади лікувальних грязей (близько 14 000 тис. м3) є також 
на Тилігульському та Шаболатському лиманах. Геологічні запаси грязей Тилігульського 
лиману перевищують 14 млн тонн і є найбільшими не тільки в Україні, але і в країнах 
Східної Європи. 

Лимани та їх прибережно-берегові території є важливими природними комп-
лексами загальнодержавного і міжнародного значення у мережі природно-запо-
відного фонду і виконують рекреаційні, водоохоронні та грунтозахисні функції.
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У залежності від морфометричних характеристик, рельєфу місцевості, гідроло-
гічного режиму, шляхів водозабезпечення та інших чинників лимани північно-захід-
ного Причорномор’я мають специфічний гідрологічний, гідрохімічний і, відповідно, 
гідробіологічний режими. Солоність води є найважливішим чинником, що визначає 
розвиток біоти лиманів та їх продуктивність. Від солоності залежить склад фауни 
та флори водойм. Мінливість гідрологічного режиму та зміни солоності води обу-
мовлюють сукцесії біоценозів, часті якісні перебудови водних екосистем і показники 
їх біопродуктивності в часі та просторі. Різка зміна екологічних умов (солоність, 
газовий режим, трофність, рівень води) та мінливість форм існування самих водойм 
сформували у гідробіонтів здатність адаптуватися до несприятливих умов з наступним 
спалахом розвитку при відновленні сприятливих. Цим визначаються різкі коливання 
рибопродуктивності лиманів протягом досить коротких відрізків часу.

Через відсутність публікацій у покажчику не представлені матеріали 
про Березанський, Дністровський та Шаболатський лимани. 

Адобовский В. В. Регулируемый водообмен лиманов с морем и возникаю-
щие при этом проблемы // Матеріали Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького 
та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, 
перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015 – С. 7-9. 

Автор аналізує ефективність роботи тимчасових обловно-запускних ка-
налів на пересипах Дофінівського і Тилігульського лиманів; проект з’єднання 
Дофінівського лиману з морем за допомогою трубопроводу, а також ефектив-
ність запуску морської води в Куяльницький лиман і можливості вирішення його 
проблем. Поповнення Куяльницького лиману морською водою – тимчасовий 
захід : потрібно вирішувати проблему постійної підтримки сольового балансу. 
Реальним джерелом прісної води можуть бути скидні води СБО «Північна» після 
їх глибокого очищення. Частину цих вод можна скидати в Куяльницький лиман 
або безпосередньо, або після їх трансформації в Хаджибейському лимані.

Питання відновлення природного режиму малих річок, що впадають 
у лимани (Великий і Малий Куяльник, Тилігул), представляє швидше науковий 
інтерес. Витрати на їх відновлення можуть бути надто великими. 

Карпенко И. А. Предотвращение экологических катастроф, таких 
как деградация лиманов (Сасык, Куяльницкий лиман) : рекомендации по за-
щите и сохранению лиманов Черного моря // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: 
сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 
2015 – С. 59-62.

Голова громадської організації «Українська асоціація захисту моря від 
забруднення» інформує про міжнародний проект «Комплексне модельоване 
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управління землекористуванням – лимани Чорного моря», учасником якого є ця 
організація. Партнерами проекту також є Бургаська регіональна асоціація туризму 
(BRTA, Болгарія), Bourgas Proh. Assen Zlatarov (University, Болгарія), Українська 
асоціація захисту моря від забруднення (УКРМЕПА, Україна), «Civitas Georgica» 
(Грузія), Турецька асоціація захисту моря від забруднень (ТУРМЕПА) і Namik Kеmal 
University (Туреччина). Головна мета проекту – розробка концепції та інструментів, 
що мають забезпечити вирішення найважливіших проблем Чорноморського 
басейну, таких як деградація лиманів, та сприятимуть залученню інвесторів 
і засобів збереження екологічного різноманіття в Чорноморському басейні.

Можливі зміни водних ресурсів північно-західного Причорномор’я 
у ХХ1 сторіччі, встановлені на основі даних кліматичних сценаріїв / 
Н. С. Лобода, Ю. В. Божок, М. Є. Даус, Н. Д. Отченаш // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 68-71.

У статті подано інформацію про моделі та сценарії змін клімату, зокрема 
про модель «клімат-стік», розроблену в ОДЕКУ. Оцінка відповідності кліматичних 
сценаріїв даним метеорологічних спостережень для водозбору Тилігульського 
лиману була виконана для 15 сценаріїв змін клімату, які розглядались у проекті 
ENSEMBLIS. Як базові використано дані спостережень на метеостанції Любашівка 
за 1998-2007 рр. Обґрунтування вибору регіонального кліматичного сценарію 
для оцінки змін водних ресурсів у межах водозбору Куяльницького лиману вико-
нано за даними метеорологічних станцій (Одеса, Роздільна, Затишшя, Любашівка) 
та ретроспективними сценарними даними. 

Нефедова Н. Е. Сучасний стан та перспективи реалізації рекреацій-
но-туристичного потенціалу Куяльницького і Хаджибейського лима-
нів 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», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 85-88.

Приморські лимани, перш за все Куяльницький і Хаджибейський, з їх ве-
личезним рекреаційно-туристичним потенціалом, відіграли вирішальну роль 
у становлені рекреаційного комплексу Одеси та її приміської зони. Однак нинішній 
стан рекреаційного комплексу Одеси характеризуєтся значним скороченям 
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 
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зберегло свою спеціалізацію і продовжує розробляти нові методики і технології 
лікування та реабілітації. 

Перспективи реалізації рекреаційно-туристичного потенціалу Куяльницького 
та Хаджибейського лиманів і території міжлимання будуть залежати від рівня їх 
природної та соціокультурної підготовленості, інфраструктурної облаштованості, 
екологічної й соціальної захищеності як рекреаційного середовища. Серед пер-
спективних напрямів рекреаційно-туристичної діяльності – розвиток сільського 
(зеленого, екологічного) туризму.

Нікітіна А. О. Окремі економіко-екологічні аспекти ефективного 
використання чорноморських глибоководних пелоїдів // Економіко-
екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців» : 
матеріали Міжнар. наук. конф. молодих вчених Одес. держ. екол. ун-ту, 
16-18 черв. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 94-97.

Протягом тривалого часу потреби українських споживачів у лікувальних 
грязях задовольнялися за рахунок покладів пелоїдів континентальних і при-
морських водойм. Через зниження кондиційності ряду з них актуальним став 
пошук нових родовищ пелоїдів, більш стійких до негативного антропогенного 
впливу. З цією метою в Інституті геологічних наук НАН України досліджувалися 
глибоководні мулові віклади Чорного моря. Був проведений SWOT – аналіз 
використання пелоїдів у рекреаційному комплексі. Порівнювалися якості пело-
їдів причорноморських лиманів і пелоїдів Мертвого моря. Результати свідчать 
про високу ринкову конкурентоспроможність грязьових лікарських препаратів 
з вітчизняної сировини, але в Україні лікарських засобів на основі лікувальних 
грязей виробляється лише 5% від загального асортименту пелоїдних препаратів 
на фармацевтичному ринку. Дослідження лікувальних можливостей чорномор-
ських глибоководних пелоїдів дозволило розробити і узгодити технічні умови 
для виговлення лікувальної продукції. Згідно з ТУ її дозволяється транспортувати 
у фасованому вигляді на великі відстані та використовувати за призначенням.

Рикін І. С. Оцінка гідрологічного стану лиманів Одеського регіону // 
Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 
трав. 2015. – Одеса. – С. 73-74.

Хаджибей і Куяльник – великі закриті лимани озерного типу. Гідрологічні 
особливості рівневого режиму Хаджибею (інтенсивне скидання стічних вод 
Одеси) призвели до суттєвого підвищення рівня води в лимані, внаслідок чого 
виникла загроза руйнування дамби, яка відокремлює лиман від моря, що може 
спричинити затоплення житлових територій та підприємств Пересипу (загаль-
ною площею 25 км2), а також автомобільної дороги, прокладеної по гребеню 
дамби, особливо в катастрофічні за водністю роки.

Для вирішення існуючих проблем було розроблено методику оцінки 
припливу поверхневих вод весняного водопілля, дощових паводків, а також 
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прогнозування їх виникнення. Результати досліджень дали привід вважати, 
що проблема рівневого режиму Хаджибейського лиману може бути вирішена 
зміцненням дамби (за рахунок збільшення) її висоти або за рахунок відкачування 
частини води з лиману в море.

Екологічні проблеми Куяльника виникли через зарегулювання стоку води 
р. Великий Куяльник, через значну кількість ставків і водосховищ, які забезпе-
чують водою зрошувальні системи і рибогосподарські потреби, що призвело 
до катастрофічного обміління і замулення лиману, а також до пов’язаного з цим 
збільшення солоності води. Завдяки надходженню морської води (у зимовий 
період 2014-2015 рр.) та атмосферним опадам рівні води дещо підвищилися.

Черепанова К. В. Інформаційна підсистема моніторингу забруднень // 
Матеріали XIVнаукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 трав. 
2015. – Одеса. – С. 94-95.

Раціональне використання природних лікувальних ресурсів: лікувальні 
грязі, води, мінеральні та органічні речовини (ПЛР), а також унікальність і, часто, 
неможливість відновлення передбачають потребу у системному аналізі при-
родного середовища курортів та обліку гідрометеорологічних і техногенних 
впливів. Такий аналіз можливий за умови створення інформаційної системи, 
що забезпечить введення вихідних даних про ПЛР з прив’язкою їх до місця 
розташування, про зберігання їх у формі, придатній для подальшої оперативної 
обробки. Інформаційну підсистему кадастру природних лікувальних ресурсів 
створили науковці ОДКУ.

Лобода Н. С. Вплив кліматичних змін на водні ресурси північно-за-
хідного Причорномор’я у сценарних умовах (за RCP4.5 та RCP8.5) /  
Н. С. Лобода, Ю. В. Божок // Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія. – 
2016. – Т. 2 (41). – С. 48-57.

Територія північно-західного Причорномор’я знаходиться у зоні недостат-
нього зволоження і характеризується низьким стоком. Дефіцит водних ресурсів 
у межиріччі Дунай – Дністер, Дністер – Південнний Буг у багатьох випадках 
компенсується за рахунок стоку великих річок. В останні два десятиріччя 
гідрологічна ситуація погіршилася через зміни клімату. У свою чергу, зміни 
водності річок у сучасних кліматичних умовах впливають на гідрохімічний, 
гідробіологічний та гідроекологічний режими лиманів Одеської області й со-
ціально-економічний стан прилеглих територій.

Основні тенденції зміни кліматичних чинників формування стоку та водних 
ресурсів північно-західного Причорномор’я науковці встановлюють на основі 
моделі «клімат-стік» з використанням сценаріїв глобальної зміни клімату RCP4.5 
та RCP8.5. Стверджують, що до середини XXI сторіччя умови формування стоку 
річок погіршуватимуться і це призведе до зменшення водних ресурсів : на 37,4% 
за сценарієм RCP4.5 і на 48,6% за сценарієм RCP8.5.
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Газетов Є. І. Типізація лиманів північно-західного Причорномор’я 
за рекомендаціями Водної рамкової директиви ЄС / Є. І. Газетов,  
О. П. Конарева, І. Є. Солтис // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. 
Серія: Екологія. – 2017. – Вип. 16. – С. 45-52.

У північно-західному Причорномор’ї (ПЗП) існують всі типи поверхневих 
водних об’єктів, на які поширюється дія Водної рамкової директиви ЄС (ВРД). 
Лимани ПЗП, яким властиві мінливість гідрологічного режиму, широкий діа-
пазон солоності вод, висока біопродуктивність, використовувалися людиною 
протягом всієї відомої історії. Найпотужніший вплив господарської діяльності 
припадає на останні сто років. Цей вплив призвів до зростання забруднення, 
евтрофікації водойм, а в деяких випадках до втрати їх природних властивостей: 
Хаджибейський лиман – накопичувач стічних вод, лиман Сасик – іригаційний 
резервуар, Малий Аджалицький і Сухий лимани – морські портові акваторії. 
Незважаючи на очевидні негативні наслідки, планів водного менеджменту 
та моніторингу лиманів досі не існує.

Мета роботи – типізація лиманів північно-західного Причорномор’я 
згідно з методологічними підходами Водної рамкової директиви ЄС. У роботі 
використовувалися методи: порівняльно-географічний, узагальнення, клас-
терного аналізу. Виділено п’ять типів лиманів : 1) лагунно-заплавні олігогалинні 
мілководні, без відкритого сполучення з морем; 2) полігалинні мілководні 
морські лагуни; 3) дуже витягнуті глибокі мезогалинні заплавні водойми; 4) 
естуарні лимани на великих річках, з постійним зв’язком із морем; 5) заплавні 
мілководні гіпергалинні водойми, без природного сполучення з морем. Типізація 
дає можливість використовувати сучасні програми моніторингу великих груп 
водойм у ПЗП, враховуючи європейський досвід у цьому напрямі. 

Дніпровсько-Бузький лиман 
Дніпровсько-Бузький лиман – найбільший з усіх причорноморських лиманів. 

Це відкритий олігогалинний лиман у північній частині Чорного моря (Херсонська 
і Миколаївська області). Головний порт на лимані – Очаків. Лиман складається 
з витягнутого в субширотному напрямку Дніпровського лиману (довжина 55 км, 
ширина до 17 км), а також вузького (завширшки від 5 до 11 км) Бузького лиману, 
витягнутого в субмеридіональному напрямку, довжиною 47 км. Середня глибина 
6-7 м, найбільша – 12 м. Лиман має навігаційне, рибогосподарське, рекреаційне 
значення, а також важливе екологічне значення як протічна водойма, в якій 
відбувається розвантаження вод Дніпра та Південного Бугу. Основний стік 
Дніпра в лиман проходить трьома головними рукавами – Рвач, Бакай і Конка, 
що забезпечує значне опріснення вод у верхній частині лиману. Центральна 
частина Дніпровсько-Бузького лиману включає великі мілководдя вздовж лівого 
берега та мілководну зону вздовж правого берега. Через весь лиман проходить 
судноплавний канал, глибина якого коливаєтся від от 11 до 14 м. Гідробудівництво, 
а саме зарегулювання стоку каскадом Каховської ГЕС у другій половині минулого 
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сторіччя, спричинило зміну гідрологічного та гідрохімічного режимів лиману, 
а разом і гідробіологічного режиму всієї Дніпровсько-Бузької гирлової області.

Тимченко І. В. Алгоритм флотування комп‘ютерної мережі спосте-
режень за якістю поверхневих вод акваторії Бузько-Дніпровського 
лиманного каналу / І. В. Тимченко, В. С. Мотигіна, А. С. Калюжин // 
Екологічна безпека держави : тези доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. 
молодих учених та студентів, 16 квіт. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 141-142.

Збільшення обсягів транспортних перевезень вантажів, у тому числі 
небезпечних, через портові комплекси Бузько-Дніпровського лиманного 
каналу (БДЛК) призводить до значних забруднень поверхневих вод акваторії 
та виникнення аварійних ситуацій з негативними наслідками для навколишнього 
середовища. Результати постійного контролю основних показників забруднення 
акваторії в пунктах спостереження БДЛК свідчать про перевищення ГДК забруд-
нюючих речовин і високий рівень екологічної небезпеки в портах. Автори статті 
розробили алгоритм формування комп’ютерної мережі спостережень за якістю 
поверхневих вод акваторії БДЛК, який включає: вибір оптимальної кількості 
створів; визначення критеріїв оцінки важливості створів; схеми розташування 
створів; формування загальної мережі спостережень, пунктів контролю якості 
вод. Підхід до визначення категорії важливості створів, апробований на прикладі 
цього лиманного каналу, дозволяє сформувати ефективну систему спостере-
ження та збирання інформації про концентрації забруднюючих речовин.

Романь А. М. Новая находка морского судака Sander Marinus (Pisces, 
Percidae) в Днепровско-Бугском лимане и краткие замечания 
по морфологии симпатрических представителей рода / А. М. Романь,  
С. А. Афанасьев, П. В. Ткаченко // Гидробиол. журн. – 2017. – Т. 53, № 5. – С. 40-49.

Судак морський (або буговець) Sander marinus (Cuvier, 1828) колись був 
поширений в Каспійському морі і північно-західній частині басейну Чорного 
моря, в тому числі в Дніпровсько-Бузькому лимані. Він включений у Червону 
книгу України як зникаючий вид. У статті представлено дані про нову знахідку 
бугівця у Дніпровсько-Бузькому лимані. Аналіз морфологічних ознак засвідчив, 
що екземпляр, спійманий 21 вересня 2016 р. у лимані, належить до виду Sander 
marinus (Cuvier, 1828). На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що 
морський судак насправді не є повністю зниклим, а лише штучно нівелюється 
при аналізі промислових уловів, оскільки є «червонокнижним» видом і промисел 
якого суворо заборонений. 

Дністровський лиман 
Дністровський лиман – один із найбільших прісноводних лиманів України. 

Він сполучає Дністер з Чорним морем. Екологічний стан лиману формується 
під впливом інтенсивної водогосподарської діяльності у межах водозбору 
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та надходження забруднюючих речовин зі стоком Дністра (70-75%) і морськими 
водами (25-30%). 

Серед антропогенних факторів впливу на Дністровський лиман у межах 
водозбору в окрему групу можна виділити урбанізовані території, найбільші 
серед яких – міста Білгород-Дністровський та Овідіополь, смт Затока і Кароліно-
Бугаз, с. Шабо. У гирловій частині лиману, на піщаній Будацькій косі, між лиманом 
та морем, у 60 км від Одеси розташованний курортно-рекреаційний район 
Затока. Завдяки вигідному розташуванню Затоки її населення влітку виростає 
до кількох десятків тисяч.

Дністровський лиман належить до найбільш важливих рибогосподарських 
водойм північно-західного Причорномор’я і є середовищем проживання однієї 
з найбільших в Україні популяцій білого дністровського рака Pontastacum eichwaldi 
bessarabіcus. У 50-70-х роках 20-го століття Дністровський лиман разом з озером 
Катлабух відносився до унікальних рачиних угідь і не мав у світі аналогів за обсягом 
вилову раків. Тільки за рахунок цих двох водойм в Одеській області добувалося 
450-600 тонн раків на рік, що складало близько 80% їх вилову в Україні, а чисельність 
дністровської популяції коливалася від 15,6 до 20, 8 млн особин. Ця водойма була 
донором для великомасштабної інтродукції річкових раків у водойми України. 
Проте забруднення водного середовища (наднормативні значення БСК 20, ХСК, 
мінералізації, формальдегіду, нафтопродуктів, заліза), а також підвищення мінералі-
зації вод у нижній і середній частинах лиману у поєднанні зі значним промисловим 
пресом призвели до різкого скорочення популяції раків.

Великий Аджалицький (Дофінівський)
і Малий Аджалицький (Григорівський) лимани

Великий Аджалицький (Дофінівський) і Малий Аджалицький (Григорівський) 
лимани відносяться до групи лиманів, що не мають регулярного природного 
сполучення з морем. Саме в закритих лиманах виникають найгостріші екологічні 
проблеми. 

Дофінівський лиман розташований в 8 км на схід від Одеси, в Лиманському 
районі (між селами Вапнярка і Нова Дофінівка). Він витягнутий у меридіональ-
ному напрямку з ППС на ССВ і відділений від моря пересипом з піску і чере-
пашки шириною 100-150 м і протяжністю 800 м. На півночі у лиман впадає 
річка Великий Аджалик, на півдні він з’єднаний з Чорним морем через систему 
гідроспоруд. Гідролого-морфологічні особливості екосистеми лиману зумов-
люють низьку природну стійкість до антропогенного впливу і швидку реакцію 
автотрофного компонента на кліматичні зміни. Акваторія лиману складається 
з двох частин: малої та великої, які з’єднуються між собою протокою шириною 
близько 150 м. Гідрофізичні характеристики водойми від верхів’я до морської 
частини можуть істотно відрізнятися. Площа водного дзеркала становить  
6 км2, за лімнологічною класифікацією лиман відноситься до малих водойм. 
Максимальна глибина становить 1,2 м (менше 3,3 м), середня глибина основного 
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басейну – 0,86 м (менше 2 м). Середня ширина лиману – 0,8 км. Площа водо-
збору становить 254 км2. При середньому рівні Дофінівський лиман має об’єм  
4,5 млн м3. Для порівняння : штучно перетворений на глибоководний порт 
сусідній Григорівський лиман (Малий Аджалицький) при такій самій площі має 
в десять разів більший об’єм і максимальну глибину до 19 м.

Екосистема лиману зазнає значного впливу з боку водозбірної площі. 
За лімнологічною класифікацією Дофінівський лиман відноситься до стоко-
во-приточних водойм. Період заміни води лиману водою з водозбірної площі 
для середнього за водністю року становить всього два з половиною роки, тоді 
як для Тилігульського і Григорівського лиманів – 10 і більше років.

Лиман має високий рівень первинно-продукційного процесу з перева-
жанням одноклітинних форм водної рослинності, що мають високу екологічну 
активність (питома поверхня угруповань фітопланктону майже в 4 рази більша, 
ніж у Тилігульському і Григорівському лиманах). Продукційно-деструкційні 
процеси в лимані не збалансовані, про що свідчать нічні замори в літній період.

Експлуатація прибережної частини лиману відбувається при недотриман-
ні положень основних законодавчих документів у галузі охорони довкілля. 
Управління водним режимом Дофінівського лиману здійснюється орендарем 
ФГ «Восход» без належної підтримки органів місцевого самоврядування і при-
родоохоронних структур.

Михайленко А. Наступ на внутрішні водойми, або яскравий приклад 
недбалості // Одес. вісті. – 2015. – 12 верес. – С. 1.

Дофінівський лиман, водойма із глибинами від 0,5 до 1,5 метра, протя-
гом десятиліть деградував, перетворюючись на смердюче болото. Фермер  
А. Запорожченко при науковому супроводі фахівців Одеського центру 
Південного НДІ рибного господарства і океанографії та ДП «Інститут морської 
біології НАН України» наважився розпочати відродження лиману. Результатом 
такої співпраці була програма «Відновлення екологічної системи та подальшо-
го рибогосподарського використання Дофінівського лиману», затверджена 
1997 р. на сесії Комінтернівської районної ради. У 1998 р. А. Запорожченко 
відновив канал, що з’єднує лиман з морем. Він вклав власні кошти в гідротех-
нічні споруди, в реконструкцію рибозапускного каналу та будівництво ново-
го – лотково-шлюзового, у встановлення 250-метрової труби діаметром 920 мм 
із запірним обладнанням. Таким чином, система «лиман – море» стала працювати 
як сполучені посудини. Через два роки було добуто 14 тонн морепродуктів:  
2 тонни бичка, 3,7 тонни кефалі, 4,8 тонни атерини і тонну піленгаса. У 2003 р. був 
зареєстрований найвищий для цієї водойми улов – 31, 1 тонни риби. На жаль, у 2009-
2010 рр. через потужні шторми лотково-шлюзовий канал занесло піском, на 30 
відсотків свого об’єму засмітилася наносами водообмінна труба. Фермер звертався 
до різних інстанцій, сподіваючись, що у форс-мажорній ситуації йому допоможуть, 
але йому порадили передати гідротехнічні споруди у комунальну власність або 
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іншому власникові (користувачу), який має фінансові можливості. Зрештого фермер 
самостійно знайшов вихід зі скрутного становища, і водойма досі функціонує як 
рибогосподарський об’єкт. Сьогодні А. Запорожченко знову б’є на сполох. Цього 
разу з приводу того, що в лиман з боку с. Нова Дофінівка активно скидається ґрунт, 
бо у природоохоронній зоні готується майданчик під чергове будівництво.

Два роки тому спеціальна робоча група за дорученням Одеської обласної 
ради провела ревізію водойм місцевого значення на території 13 районів. Її ви-
сновки виявилися приголомшливими: із 309 об’єктів, що значаться на папері, 150 
висохли, 159 лише умовно придатні для користування. З них тільки на 121 водоймі, 
за висновками фахівців, можна було займатися риборозведенням і рибальством. 

•
Григорівський лиман виник внаслідок затоплення морем гирла річки 

Малий Аджалик і утворення пересипу, що відокремив водойму від моря. Його 
довжина – 7,3 км, ширина – до 1,2 км (середня – близько 0,8 км), площа водного 
дзеркала до 6,0 км2. До початку будівництва МТП «Южний» глибини на лимані 
не перевищували 2,5 м і лише в центральній частині вони досягали 5-6 м. Як 
і Сухий лиман, це природно захищена акваторія.

На берегах і на акваторії лиману, в 30 км на північний схід від Одеси, 
побудовано МТП «Южний», в якому, як і в Чорноморському (Іллічівському), 
застосовано берегове розташування причалів. На березі лиману, крім причалів 
порту «Южний», разташований Одеський припортовий завод (ОПЗ), контейнер-
ний термінал компанії «Трансінвестсервіс», нафтотермінал і ряд інших підпри-
ємств. Лиман перебуває у зоні інтенсивного антропогенного навантаження. 
За проектом комплексного розвитку причальний фронт порту «Южний» матиме 
47-48 причалів загальною протяжністю 12 км, вантажообіг складатиме 66 млн 
тонн на рік. Днопоглиблення може здійснюватися поступово, в міру потреби. 
Нині до МТП «Южний» по дну прокладений пропускний канал (ПК) шириною  
170-200 м, глибиною 16-18 м і завдовжки близько 4 км. Вхід у лиман і порт 
захищений двома висунутими у море молами (шпорами): західним і південним. 
За станом на 2010 р. середня глибина лиману – понад 9 м, глибини біля деяких 
причалів доведені до 15-19 м.

Кудренко С. А. Amphipoda макрозообентоса (Arthropoda, Crustacea) 
Григорьевского лимана // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія: 
Біологія. – 2017. – Т. 22, вип. 1(40). – С. 57-67.

Представники загону різноногих ракоподібних (Amphipoda) мають 
велике значення для екосистеми північно-західної частини Чорного моря 
і причорноморських лиманів. Маючи здатність створювати високу щільність 
поселень, вони є важливим кормовим об’єктом для багатьох промислових 
і непромислових риб. Крім того, воні беруть активну участь у трансформації 
і збагаченні донних осадів органічною речовиною, служать висококалорійною 
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їжею для прибережних птахів, успішно розводяться як кормовий об’єкт 
для рибницьких господарств.

У статті наводяться нові дані про амфіподофауну Григорівського лиману. 
Описано сучасний стан угруповань, видовий склад, кількісні характеристики 
і особливості просторового розподілу. За період досліджень (2003-2014) у лимані 
виявлено 23 види представників ряду Amphipoda. У прибережній частині лиману 
виявлено 22 види, в центральній частині – 12, у суміжній частині моря – 11. 
Загальними є Ampelisca diadema, Corophium bonelli, Coroрhium voliutator i 
Microdeutopus gryllotalpa. Більшість видів, виявлених в акваторії, відносяться 
до середземноморсько-атлантичного і середземноморсько-лузитанського 
зоогеографічних комплексів. 

Кількісні показники середньої чисельності та біомаси зменшувалися від 
2003 до 2013 рр. Основні фактори, які впливали на формування амфіподофауни: 
характер ґрунтів, солоність, температурний режим і глибина.

Куяльницький лиман 
Куяльницький лиман перетворився на зону екологічного лиха внаслідок 

значної зміни клімату протягом останніх десятиліть, а також нерозумної, а часом 
і злочинної, експлуатації природних ресурсів. Унаслідок глобального потепління 
і водогосподарської діяльності катастрофічно змінюються середньорічні морфо-
метричні показники лиману. За 2003-2014 рр. відбулося зменшення протяжності 
лиману з 26 до 15,3 км, площі дзеркала – з 52 до 26,7 км2, об’єму водної маси – з 68 
до 11 млн м3, руслового стоку – з 15,6 до 1,5 млн м3; солоність ропи збільшилася 
зі 108 до 300%0. У літні місяці 2012-2014 рр. абсолютні значення солоності ропи 
досягали 360%0. За даними аерозйомки 2012 р. засолено і опустелено близько 
30 км2 території навколо лиману. Це загрожує засоленням сільгоспугідь та приса-
дибних ділянок мешканців 13 прибережних населених пунктів і території Одеси.

Шляхи порятунку Куяльницкого лиману широко обговорювалися в наукових 
колах. Було обрано один з найшвидших, найдешевших і екологічно безпечних 
методів – наповнення Куяльника водами Чорного моря. Противники такого 
способу висловлювали побоювання, що внаслідок надходження в лиман мор-
ської води відбудеться підвищення концентрацій неорганічних і органічних 
токсикантів у ропі і пелоїдах лиману.

24 грудня 2014 р. відбувся офіційний запуск з’єднувального трубопроводу 
«море-лиман». До лиману щосекунди почали надходити морські води з серед-
ньомісячною витратою 1,15 м3/с, тому рівень води в лимані лише за один месяць 
(з 22 грудня 2014 по 22 січня 2015) підвищився майже на 12 см. Для контролю 
гідрологічного режиму лиману при його поповнені водами моря Одеська облас-
на державна адміністрація організувала комплексний екологічний моніторинг  
(у тому числі, рівня і мінералізації води). 

Для поліпшення екологічного стану лиману затверджено «Регіональну 
програму збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницкого 
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лиману на 2012-2016 роки» (рішення Одеської обласної ради від 28 жовт. 2011 р. 
№ 270-V1). Програма орієнтована на створення та упорядкування водоохоронної 
зони і прибережних захисних смуг водних об’єктів у басейні річки Великий 
Куяльник, а саме : відновлення сприятливих для існування водної екосистеми 
лиману гідроекологічних умов; відновлення та збереження природних ланд-
шафтів басейну лиману; збереження та відтворення лікувальних грязей і ропи; 
створення умов для організації та розвитку рекреації та екологічного туризму 
в басейні Куяльницкого лиману.

Адобовский В. В. Трансформация параметров руслового стока 
в бассейне Куяльницкого лимана / В. В. Адобовский, Г. Н. Шихалеева // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 10-12. 

Автори статті назвали головні причини деградації Куяльницького лиману : 
це скорочення поверхневого стоку в його басейні, основною складовою якого є 
русловий стік. Він акумулює основний обсяг схилового стоку в басейнах водотоків, 
що впадають у лиман. Величезну роль у деградації водотоків, що впадають у лиман, 
відіграла господарська діяльність у басейні лиману : перехоплення річкового стоку 
ставками, неконтрольований видобуток піску в руслі річки Великий Куяльник 
та розорювання прибережно-схилових територій. Надходження вод з русловим 
стоком відбувається, в основному, в південну частину лиману, а в останнє десяти-
ліття їх обсяги не перевищували 1,5 млн м3.

Відновлення природного режиму річок є малоймовірним, тому що потребує 
не тільки величезних фінансових витрат, але і вирішення багатьох юридичних 
питань.

Антонович В. П. Результаты химико-аналитического изучения рапы 
и пелоидов Куяльницкого лимана в начальный период его заполне-
ния морской водой / В. П. Антонович, С. А. Андронати // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 13-15. 

У грудні 2014 р. було введено в дію трубопровід, і морська вода почала надхо-
дити в лиман. До часу закінчення подачі морської води в лиман (на початку квітня 
2015 р.) закачали приблизно 6 млн м3 морської води із середньою мінералізацією  
13 г/л.; дощі, сніг, підземні прісноводні джерела в 2015 р. принесли в лиман близько 
4 млн м3 води. Внаслідок цього рівень води в лимані піднявся в середньому на  
30 см, а запас води на листопад склав 25 млн м3. Заплановано протягом трьох років 
(у холодні періоди року при температурі морської води менше 80С, коли біологічні 
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процеси в морі мінімальні) закачати в лиман до 45 млн м3 морської води і підняти 
рівень Куяльника на 1,2 м.

У період заповнення лиману починаючи з грудня 2014 р. співробітники ФХІ 
ім. А. В. Богатського НАН України за участі фахівців УкрНЦЕМ і УкрНДІ медицини 
транспорту визначили пріоритетні екотоксиканти (іони токсичних елементів, 
поліаренів нафтового походження, найбільш поширених пестицидів) у пробах 
морської води, ропи і пелоїдів Куяльницького лиману. Результати гідрохімічного 
моніторингу лиману в початковий період його заповнення морською водою 
засвідчили екологічну безпечність (у хімічному плані) надходження до лиману 
морської води.

Біньковська О. В. Еколого-економічні проблеми та перспективи осво-
єння рекреаційних зон (на прикладі зони Куяльник) / О. В. Біньковська,  
К. В. Легка, Г. Ю. Карпенко // Матеріали Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького 
та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, 
перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 19-20.

Потужним чинником перетворення первісного ландшафту і грунтів у зоні 
Куяльника є господарська діяльність і меліоративна освоєність земель. Не менш 
важливою причиною є також інтенсивне пересихання всіх річок басейну р. Великий 
Куяльник. За даними ОДЕКУ за 2010 р., в басейні річки близько 135 штучних водойм 
(ставки, водосховища), копанок, загальний об’єм яких досягає 15,6 млн м3.

28.11.2011 р. Одеська обласна рада прийняла «Регіональну програму зі збе-
реження й відновлення водних ресурсів Куяльницького лиману на 2012-2016 
роки». У 2012 р. на її реалізацію з обласного бюджету планувалося виділити 
7,4 млн грн, фактично було профінансовано роботи на 211 тис. грн, у подальші 
роки – ще менше. У Куяльницький лиман почали подавати воду з Чорного моря. 
Експерти сподіваються, що це врятує його від пересихання.

З 2011 р. розпочалися заходи, спрямовані на створення національного 
ландшафтного парку «Куяльницький» як зони пріоритетного розвитку.

Божок Ю. В. Особливості коливань кліматичних чинників формування 
стоку  на водозборі Куяльницького лиману за сценаріями глобального 
потепління // Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених 
ОДЕКУ, 11-15 трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 63-64.

Метою роботи кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ є аналіз 
закономірностей коливань річних сум опадів та температур повітря на водо-
зборі Куяльницкого лиману та прилеглих територіях за сценаріями глобального 
потепління А1В та А2. У роботі використовувалися дані, отримані у мережі 
метеостанцій в Одесі, Роздільній, Затишші, Любашівці. Порівнюючи коливання 
фактичних та сценарних температур повітря та опадів на метеостанціях північ-
но-західного Причорномор’я у 1951-2012 рр., відзначено, що метеорологічні 
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характеристики за сценарієм А1В більше відповідають реальним значенням, ніж 
за А2. Таким чином, виділені періоди планується використовувати при аналізі 
змін у формуванні стоку Куяльницького лиману.

Большаков В. Н. Перспективы пополнения Куяльницкого лимана 
морской водой с учетом опыта зимы 2014/2015 гг. // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – Одеса, 2015. – С. 21-23.

Після кількох років обговорень способів порятунку Куяльницького лиману 
від пересихання побудовано і введено в експлуатацію трубопровід, який з’єднав 
лиман з морем. За 120 діб його роботи (24.12 2014 – 21 04. 2015) у лиман надійш-
ло 9 млн м3 морської води. Ще 9,5 млн м3 прісної води надійшло безпосередньо 
на дзеркало лиману з атмосферними опадами, яких за цей період випало вдвічі 
більше норми. Врешті рівень води в лимані піднявся на 0, 45 м, а солоність 
знизилася з 235 до 165%0. Однак за літні місяці рівень лиману повернувся 
до значень перед відкриттям трубопроводу, а солоність перевершила 300%0. 
Крім того, за 4 місяці роботи трубопроводу разом з морською водою в улоговину 
лиману надійшло 140 тис. тонн солі. І це замість розпріснення лиману.

Автор пропонує два способи виходу з ситуації, що склалася: перший – по-
вертати по трубопроводу у море додаткову сіль або організувати її вилучення 
та переробку; другий – утилізувати ропу, тобто вивозити її в море на наливному 
судні і розсіювати на великій акваторіі. Так робить Ізраїль на Мертвому морі.

Бунякова Ю. Я. Актуальні проблеми функціонування та розвитку 
рекреаційного потенціалу Куяльницького лиману / Ю. Я. Бунякова,  
І. О. Примаченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практич-
ної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького 
та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, 
перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 24-27.

На узбережжі лиману протягом останніх років незаконно видобувається 
пісок з кар’єрів, що є порушенням екологічного законодавства, зокрема Кодексу 
України «Про надра». Крім того, у верхів’ях лиману тривалий час невідомі особи 
видобувають лікувальні грязі у великих об’ємах (за допомогою екскаваторів). 
При цьому у шарі піску, що знаходиться нижче шару грязей, зникає ропа, лиман 
ще більше міліє, порушуються природні процеси грязеутворення. Мул та суль-
фідомулові поклади лиману експортуються до Південної Кореї, до деяких інших 
країн світу. Нині видобуванням природних ресурсів на території Куяльницького 
лиману займаються понад 80 суб’єктів господарювання. Враховуючи руйнівний 
вплив, якого через це зазнає екологічно уразлива природна екосистема лиману, 
потрібно ввести мораторій на видобуток корисних копалин. Не менш важливою 
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є проблема скидання стічних вод. Стічні води у річку Великий Куяльник скидає 
житлово-комунальне господарство смт Іванівка, у лиман стічні води скидає ДП 
«Клінічний санаторій ім. Пирогова» (м. Одеса). Не виконуються вимоги ст. 28 Закону 
України «Про курорти», що передбачає створення санітарної зони, у межах якої 
забороняються будь-які роботи, що негативно впливають на природні лікувальні 
ресурси, санітарний та екологічний стан природних територій курортів.

Галушкіна Т. П. Збереження Куяльницького лиману як стратегічний 
напрям підвищення рекреаційного потенціалу Одеської міської агло-
мерації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015.– С. 29-31.

Наразі в Україні значною проблемою є збереження унікальних курортних 
зон прибережних територій. Саме до таких територій відноситься рекреацій-
на зона Куяльницького лиману. На думку автора статті, потрібно розробити 
комплекс заходів для екологічної санації курортно-рекреаційних територій 
прибережної зони, провести паспортизацію та аудит приморських територій. 
Проблемні питання можливо вирішити шляхом включення курорту Куяльник 
та територій, прилеглих до нього, у Список об’єктів всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Першим кроком є створення національного природного парку. Ці 
заходи дозволять відновити потенціал Куяльницького лиману як стратегічно 
важливого об’єкта Одеської міської агломерації.

Галушкіна Т. П. Зелена економіка та менеджмент проектів як іннова-
ційна стратегія забезпечення конкурентоспроможності Південного 
регіону // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 27-29.
Сааджан І. А. Формування системи індикаторів «зеленої економіки» 
Куяльницького лиману // Матеріали Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького 
та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, 
перспективи розвитку»,18 – 20 листоп. 2015. – Одеса, 2015. – С. 101-102.

Поява нових економічних та екологічних пріоритетів у форматі розвитку «зе-
леної» економіки, що спираються на нові збалансовані структури виробництва 
й споживання, нові технології та форми інвестицій, вимагає трансформування 
національних систем управління на локальному, регіональному, державному 
і глобальному рівнях. Як свідчить європейська практика, успішним інструментом 
вирішення проблем розвитку «зеленої економіки» є регіональні агентства, діяль-
ність яких спрямована на пошук інноваційних стратегій розвитку територій, отже 
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потрібно створювати відповідну інституційну платформу як на національному, 
так і на регіональному рівні. 

Наразі в Україні на основі Центру екологічного менеджменту, інжинірінгу 
та реєстру було започатковано створення Південного міжрегіонального центру 
«зеленої» економіки та менеджменту проектів у регіональному та міжре-
гіональному розрізі. Пріоритетними напрямами діяльності Центру стануть 
координація та менеджмент регіональних проектів і програм, спрямованих 
на забезпечення сталого розвитку та «зеленої» економіки Південного регіону, 
та ряд інших завдань.

Основні показники «зеленої» економіки для Куяльницкого лиману повинні 
досліджуватися на основі постійно діючої системи моніторингу.

Гриб О. М. Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману 
при його поповненні водами Чорного моря // Гідрологія, гідрохімія 
і гідроекологія. – 2015. – № 1(36). – С. 93-101.

Внаслідок глобального потепління та водогосподарської діяльності 
катастрофічно зменшилися рівні води Куяльницького лиману та його гли-
бини (до менш ніж 0,5 м), що спричинило зростання солоності води (до 390- 
420 г/дм3 – у літні місяці року). Це загрожує повним зникненням Куяльницького 
лиману як водного об’єкта та знищенням запасів лікувальних грязей та ропи. Одним 
із варіантів відновлення водності лиману є поповненя його водою з Одеської затоки. 

Мета автора статті – оцінка можливого режиму рівнів та мінералізації 
води Куяльницького лиману за умови поповнення його об’єму морськими 
водами. Результати дослідження та їх аналіз: режим поповнення лиману мор-
ськими водами з припливом (витратою) 1 м3/с повністю відповідає вимогам 
бальнеологів, біологів та гідрохіміків щодо плавного щорічного наповнення 
лиману морськими водами (не більш ніж на 1,0-1,5 м на рік) і забезпечить умови 
для адаптації екосистеми водойми до менш мінералізованих морських вод 
та мінімізує вплив морських вод на процес пелоїдогенезу.

Даус М. Є. Основні тенденції змін кліматичних чинників у межах 
водозбору Куяльницького лиману / М. Є. Даус, Н. С. Лобода // Укр. 
гідрометеорол. журн. – 2015. – № 16. – С. 149-155.

У роботі наведено оцінку природних кліматичних чинників (темпера-
тура, опади), які формують сучасний гідрологічний режим Куяльницького 
лиману; вказано основні тенденції кліматичних змін на основі матеріалів, 
поданих метеорологічними станціями у межах водозбору Куяльницького 
лиману та прилеглих до нього територій за 1900 – 2012 рр. В останні два 
десятиріччя спостерігається тенденція до зростання температур повітря 
при практично незмінних об’ємах опадів, що призводить до погіршення умов 
формування стоку на водозборі та сприяє скороченню запасів водних ресурсів 
досліджуваної території.
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Жанталай П. І. Умови ґрунтоутворення, ґрунти і ґрунтовий покрив 
басейну Куяльницького лиману / П. І. Жанталай, Г. М. Шихалєєва,  
Г. М. Кірюшкіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького 
та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, 
перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 47-50.

Ґрунтовий покрив басейну Куяльницького лиману має свої специфічні риси, 
пов’язані, з одного боку, зі значною меридіональною протяжністю самого лиману 
та річок Великий і Малий Куяльник, з іншого – з його географічним положенням 
у смузі переходу середнього Степу до південного (сухого). Це зумовлює доволі 
значну контрастність структури ґрунтового покриву території, в межах якої доміну-
ючими фоновими ґрунтами є чорноземи південні, чорноземи південні залишково 
та слабо солонцюваті. Ці ґрунти сформувалися в умовах спільних впливів природних 
чинників ґрунтоутворення, прояв яких в умовах антропогену істотно змінився.

Зотов В. І. Проблеми та перспективи використання рекреаційного по-
тенціалу Куяльницького лиману / В. І. Зотов, Т.М. Поліщук // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 50-53.

Наразі в курортному комплексі працює 1 корпус, це 1 066 місць. 
Завантаження корпусу у сезон (близько 90 днів) – до 80%, у зимовий час комп-
лекс практично закритий. Кількість проданих ліжко-місць на рік – приблизно 
5 000, прибутки складають 50 000 грн. Загальна сума прибутку, втраченого 
внаслідок недовантаження курорту, складає понад 800 тис. доларів США на рік. 
Відсутність належної інфраструктури та невизначений майновий статус ку-
рортно-рекреаційного комплексу заважають залученню як вітчизняних, так 
і іноземних інвесторів. Цілком зрозуміло, що потрібно провести системний 
екологічний аудит території з визначенням усіх джерел забруднення та роз-
робити масштабний інвестиційний проект – бізнес-план розвитку території 
та санаторно-курортного комплексу «Куяльник». Для цього потрібно чітко 
визначити мету реалізації проекту, обґрунтувати всі його складові, розробити 
маркетингову стратегію та розрахувати всі можливі ризики.

Каракаш І. І. Про встановлення правового положення Куяльницького 
лиману та курорту Куяльник // Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: 
сучасний стан, перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.- 
практ. конф.,18-20 листоп. 2015. – Одеса, 2015. – С. 56-59.
Черемнова А. І. Еколого-правові проблеми використання і охорони 
природних лікувальних ресурсів Куяльницького лиману // Матеріали 
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Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 122-124.

Автори статей вважають, що на стан Куяльницького лиману суттєво вплинула 
невизначеність правового статусу курорту Куяльник. Правовий стан курортів дер-
жавного значення визначається спеціальними законодавчими актами, однак закону 
щодо курорту Куяльник немає. Не визначений і правовий стан Куяльницького 
лиману та прилеглої території, хоча свого часу були прийняті і досі діють спеціальні 
урядові постанови: Постанова Ради Міністрів Української РСР «Про межі округу 
і зон санітарної охорони курорту Куяльник в Одеській області» від 07.03.1985 р. 
№102, Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо поліпшення роботи 
з використання і охорони територій курортно-оздоровчого та рекреаційного при-
значення в Одеській області» від 10.12.2003 року № 1900 та інші акти підзаконного 
рівня. Однак межі округу і зон охорони курорту Куяльник та межі водоохоронних 
зон лиману досі не визначені на місцевості. 

Регіональна програма збереження та відновлення водних ресурсів у басейні 
Куяльницького лиману на 2012-2016 роки, затверджена рішенням Одеської обласної 
ради від 28 10 2011 р. № 270- VI, передбачає збереження унікального водного 
об’єкта та раціональне використання курортних лікувальних ресурсів. При цьому 
фінансування програми має здійснюватися за рахунок обласного бюджету.

У 2013 р. проект закону України «Про оголошення природної території 
Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення, роз-
роблений науковцями Одеської юридичної академії, був поданий на розгляд 
профільних комітетів Верховної Ради України. Після прийняття запропонованого 
законодавчого акту має розпочатися конкретна робота щодо реалізації його 
положень та вимог.

Ковалева Н. В. Бактериопланктон воды Куяльницкого лимана в 2012-
2015 гг. / Н.В. Ковалева, В. И. Мединец // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: 
сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – 
Одеса, 2015. – Одеса, 2015. – С. 65-68.

Бактеріопланктон є одним з найважливіших елементів біоценозу водної 
екосистеми, що відповідає за процеси трансформації (утилізації та мінералізації) 
органічної речовини, тому метою досліджень було визначення стану бактеріо-
планктону водних мас Куяльницького лиману в 2013-2015 рр. Для визначення 
чисельності біомаси бактеріопланктону в районі забору лікувальних грязей 
відібрано 34 проби води (вереснь 2013 і 2014 років – березень 2015). Результати 
досліджень показали, що загальна чисельність бактеріопланктону (ЧБ) у лимані 
в літній період у 2013-2015 рр. втричі перевищувала максимальне значення 
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ЧБ у Дністровському лимані. Аналіз розподілу ЧБ по місяцях показав, що 
для весняного періоду характерні найвищі значення. В середньому по лиману 
найменші значення ЧБ були близькі до липневих і практично однакові на всіх 
досліджених ділянках. У вересні відзначено тенденцію до зростання вмісту 
бактеріопланктону.

Лобода Н. С. Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору 
Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах / Н. С. Лобода, 
Ю. В. Божок // Укр. гідрометеорол. журн. – 2015. – № 16. – С. 189-194.

Автори проаналізували закономірності коливань кліматичних чинників 
формування стоку на водозборі Куяльницького лиману за даними сценаріїв 
зміни клімату А1В (модель REMO) та А2 (модель RCA) з використанням різ-
ницево-інтегральних кривих. Установлені основні тенденції зміни водних 
ресурсів Куяльницького лиману на основі моделі «клімат-стік» у майбутньому. 
Показано, що за сценарієм А1В до середини ХХІ сторіччя можливе зменшення 
водних ресурсів басейну Куяльницького лиману на 40%. За сценарієм А2 водні 
ресурси північної частини басейну можуть зростати в середьому на 20-30%, 
а стік у південній частині може зменшитись у середньому на 10%.

Лобода Н. С. Оцінка якості вод річки Великий Куяльник за гідрохімічними 
показниками / Н. С. Лобода, І.В. Клименко, Є. О. Романова // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 71-74.

Річка Великий Куяльник впадає в Куяльницький лиман і в природних 
умовах забезпечує 91,7% від загального припливу до нього прісних вод. З 
2009 р. у водній екосистемі лиману почалися зміни з ознаками катастрофічної 
трансформації : відбувається висихання з підвищенням мінералізації до рівня, 
при якому зупиняється існування повноцінного біоценозу.

Метою роботи є оцінка якості води річки Великий Куяльник. Дослідження 
показали, що за санітарно-токсикологічними критеріями води річки відносяться 
до «помірно забруднених». Важливу роль у флотуванні забруднення відіграє 
нестача кисню, яка обумовлена його витратами на окислення органічних 
речовин. Близькі за значеннями результати отримані при оцінках якості за ін-
дексом ІЗВ. При використанні органолептичного критерію встановлено, що 
«надзвичайно високе» забруднення, випаровування та зменшення об’ємів 
стоку води переважає у руслі : внаслідок змін клімату та водогосподарської 
діяльності зростає мінералізація та вміст органічних речовин. І хоча у серед-
ньому за застосованими критеріями якості води переважають «допустимий» 
та «помірний» рівні забруднення, можливі ситуації, коли рівень забруднення 
стає «надзвичайно високим».
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Лозовіцький П. С. Екологічний стан Куяльницького лиману й необхідність 
його поповнення морською водою / П. С. Лозовіцький, М. Л. Томахін // 
Екол. науки : наук.-практ. журн. – 2015. – № 1(8). – С. 69-85.

Рівень води в лимані і його солоність регулярно зазнають змін. 
Багаторічні спостереження показали, що в період з 1878 по 1968 р. соло-
ність води в лимані коливалася від 29 до 269%0. У роки з високою солоністю 
сіль випадає в осад на дно. У посушливі роки, коли пересихала р. Великий 
Куяльник, площа водойми зменшувалася майже удвічі (1907 та 1925 рр.). 
Для порятунку лиману від пересихання в нього через спеціально прориті 
канали запускалася морська вода.

Тривалі зниження рівня води в лимані спостерігались у 1866-1876, 1894-
1908, 1916-1928, 1959-1962 рр. Загалом максимальний рівень води в лимані 
(538-547 см) спостерігали в 1945-1947 рр. – після тривалого поповнення лиману 
морською водою. Протягом наступних 15 років рівень води поступово знижу-
вався. У квітні 2009 р. лиман опинився на межі виживання, а наприкінці 2012 р. 
перепад рівня води між морем і Куяльником сягав майже 7 метрів. 

У статті також розглянуто зміни хімічного складу пелоїдів і ропи, порівню-
ється антропогенне забруднення ропи лиману, води Одеської затоки і річки 
Великий Куяльник (за трофо-сапробіологічними показниками); показано неза-
довільний екологічний стан Куяльницького лиману; обґрунтовано необхідність 
підвищення рівня води в лимані за рахунок морської води.

Лук’янова О. О. Комплексна оцінка джерел живлення та причин обміління 
Куяльницького лиману з використанням технологій 3D-моделювання // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-
ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, 
території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 
листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 74-77.

Вивчення динаміки гідрологічного режиму лиману та різних показників 
його живлення дає змогу прогнозувати зміни його режиму в майбутньому, що 
дозволяє оцінити ефективність різних способів поліпшення гідрологічного 
стану. Для розрахунків гідрологічних показників Куяльницького лиману 
використано 3D-моделі, прораховано та простежено динамику зміни впли-
ву різних джерел живлення лиману на проміжку в 120 років, районовано 
водозбірний басейн лиману та запропоновано рекомендації за етапами 
його відновлення, спрогнозовано наслідки деяких способів відновлення 
лиману на основі розрахунків об’ємів з урахуванням усіх факторів живлення 
досліджуваного об’єкта. 

Висновки автора : у першу чергу потрібно відновити нижні ліві притоки 
річки Великий Куяльник ; запуск морської води у лиман саме в зимовий період 
може призвести до його надмірного опріснення ; більш раціональним за умови 
повного відновлення водозбірного басейну є режимний запуск морської води 
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у перші два роки після початку рятувальних заходів, а потім – кожного другого 
року; з’єднання лиману з морем або відновлення водозбірного басейну у най-
ближчі 10 років не призведуть до значного зменшення солоності.

Мінічева Г. Г. Прогноз розвитку макрофітобентосу Куяльницького 
лиману при різних рівнях солоності / Г. Г. Мінічева, К. С. Калашнік 
// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 77-80.

Екосистема Куяльницького лиману є унікальним біотопом. Тут одночасно 
діють два альтернативних чинники. З одного боку, висока освітленість, темпе-
ратура і поживні речовини, що надходять з водозбірної площі, є потужними 
стимуляторами продуктивності органічної речовини. З іншого боку, висока 
солоність водойми визначає особливості флористичного складу рослинності, 
значно збіднюючи видове різноманіття та пригнічуючи автотрофну функцію. Ці 
об’єктивні властивості екосистеми лиману мають враховуватися при прогнозу-
ванні структурно-функціональної організації угруповань бентосних макрофітів 
при різних рівнях солоності.

За прогнозними розробками ОДЕКУ щодо запуску у лиман морської води, 
можливі чотири рівні солоності. У відповідності до них був спрогнозований 
можливий флористичний склад донних макрофітів.

Молодецький А. Е. Провідні риси мережі бальнеологічних і бальне-
огрязьових курортів країн Причорномор’я / А. Е. Молодецький,  
Г. О. Пишна // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – 2015. – Т. 20, 
вип. 3(26). – С. 82-95.

Автори характеризують природно-ресурсні та економіко-туристичні показ-
ники розвитку провідних курортів Причорномор‘я. Головна увага приділена 
бальнеологічним та бальнеогрязьовим курортам, які мають найбільший спектр 
розвитку рекреаційно-туристичного господарства та найкращі перспективи 
для залучення інвестицій.

Головне багатство одеської групи курортів – хлоридні грязі лиманів, які 
характеризуються бактерицидною і біологічною активністю і широко використо-
вуються в лікувальних цілях. Основне джерело цілющих грязей – Куяльницький 
лиман. Крім грязей на курортах застосовуються лиманна ропа та мінеральні 
води. У південній частині лиману, в 9 км від центру Одеси, розташований 
бальнеогрязьовий курорт Куяльник. Тут функціонують санаторії, курортна 
поліклініка, пансіонати, грязелікарня, бальнеолікарня, а також завод з розливу 
мінеральної води.

Основні лікувальні ресурси курорту – чорні мулисті високоякісні грязі, 
ропа, яка використовується для ванн, хлоридно-натрієва мінеральна вода. 
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Щороку на курорті лікуються та реабілітуються близько 10 тисяч хворих, хоча 
потенційних можливостей у п’ять разів більше. 

Никонова С. Е. Биологический потенциал Куяльницкого лимана // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 88-91.

Мета роботи, про яку йдеться в статті, – виявити в експериментальних умо-
вах можливу появу потенційно небезпечних видів автотрофних мікроорганізмів 
при зниженні солоності води Куяльницького лиману. Діапазон, сприятливий 
для лікувальних цілей і утворення лікувальних грязей, становить 100-200%0, 
в той час, як діапазон 150-180%0 – найбільш сприятливий для розвитку гідро-
біологічних продукційних процесів в гіперсолоних водоймах. У зв’язку з цим 
для проведення експерименту було обрано три режими солоності – 60, 120 
і 160%0. Матеріалами для експерименту були проби донних відкладень, узяті 
на урізі води на 6 станціях лиману. Результати досліджень показали : при про-
рощуванні організмів з проб донних відкладень, узятих у різних частинах 
Куяльницького лиману, на живильному середовищі в діапазоні солоності від 
60 до 160%0 виявлено понад 100 видів організмів, що відносяться до різних 
систематичних груп. З більш ніж 40 видів ціанобактерій деякі належать до родів, 
представники яких є потенційно небезпечними – токсичними або здатними 
викликати «цвітіння води». В умовах стрімкої зміни гідрологічних та гідрохі-
мічних параметрів контроль за видовим складом дозволить глибше розуміти 
процеси, що відбуваються в екосистемі Куяльницького лиману, і попереджати 
виникнення потенційно небезпечних ситуацій.

Особенности минералогии донных осадков Куяльницкого лима-
на после пополнения морской водой / Е. А. Черкез, В. Н. Кадурин,  
А. В. Чепижко [и др.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практич-
ної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького 
та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний 
стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. –  
С. 125-129. 

Питання про мінералогічний склад донних осадів і ропи залишається 
найменш вивченим. Основна увага приділяється вивченню їх хімічного складу, 
а відомості про реальне мінералоутворення практично відсутні, хоча саме 
мінеральні парагенези можна розглядати як найбільш чутливі індикатори змін 
водно-сольового балансу. У статті представлено мінералогічний аналіз донних 
осадів Куяльницького лиману і оцінку впливу морської води на мінералогічний 
склад донних осадів у верхів’ях лиману і в гирловій її частині, йдеться також 
про умови формування гіпсу в гирловій частині лиману.
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Отченаш Н. Д. Обґрунтування вибору регіональної кліматичної 
моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах 
водозбору Куяльницького лиману // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту : наук. 
журн. – 2015. – № 19. – С. 120-125.

Отченаш Н. Д. Оцінка відповідності кліматичних сценаріїв А1В 
та А2 метеорологічним даним водозбору Куяльницького лиману // 
Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 
трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 64-65.

Наразі основна небезпека для лиману полягає в його поступовому 
пересиханні. Рівень води в 2013 р. порівняно з травнем 2012 знизився на  
16 см, середня глибина лиману становить 3 м. Пересихання лиману призведе 
до неминучої загибелі водної флори та фауни, втрати унікальних лікувальних 
властивостей водойми. Серйозну проблему становитиме і солоний пил, який 
буде розносити вітер. До головних чинників, що спричиняють зниження рівня 
води, належать глобальне потепління, відбирання води з річок, які впадають 
у лиман, а також видобування піску на його берегах.

Метою роботи є визначення сценарію глобального потепління (А1В або 
А2), дані якого найбільше узгоджуються з фактичними. У статті аналізуються 
регіональні кліматичні моделі А1В та А2 у межах водозбору Куяльницького 
лиману. Оцінка відповідності даних кліматичних сценаріїв виконувалася шляхом 
порівняння метеорологічних даних щодо динаміки температури та опадів 
і даних за сценаріями А1В та А2. Дані за 1951-2012 рр. бралися на метеороло-
гічних станціях Одеса, Роздільна, Затишшя, Любашівка. Для розрахунків стоку 
встановлено перевагу сценарію А1В.

Оцінка мінералізації та об’ємів припливу морських вод Куяльницького 
лиману у 2014-2015 роках / О. М. Гриб, Я. С. Яров, В. В. Пилип’юк  
[та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 39-42.

У статті наведені дані моніторингу стану природних ресурсів Куяльницкого 
лиману, проведеного у 2014-2015 рр. У програму моніторингу входило, зокрема, 
визначення мінералізації та об’ємів припливу у лиман морських вод з Одеської 
затоки. З 22.12.2014 по 20.04.2015 р. загальний об’єм морської води, що надій-
шов у лиман, дорівнює 10,109 млн м3, середня мінералізація морської води 
у цей період становила 13,43 г/ дм3. Загальна кількість (вага або маса) солей, 
які надійшли з морською водою, дорівнює 0, 136 млн тонн (кількість солей 
в лимані – приблизно 8,5 млн тонн).

Від початку запуску морської води об’єм наповнення лиману збільшився на  
28 млн м3 (з 15 млн м3 – 22.12.2014 р., до 43 млн м3 – у квіт.-черв. 2015 ), з яких 
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1/3 – морські води, а 2/3 – атмосферні опади та поверхневий приплив води з водозбір-
ного басейну (включаючи стік зі штучних водойм пересипу), рівень води лиману під-
вищився на 51 см порівняно з аналогічним періодом 2014 р. та на 40 см – від початку 
запуску морської води у грудні 2014 р. Мінералізація води в лимані дорівнювала 142- 
176 мг/дм3 (зменшилася на 50-80 г/дм3 – відносно грудня 2014 р ). Збільшення міне-
ралізації води в лютому 2015 р. пов’язане з твердим станом частини солей у лимані. 
Після надходження морської води ці солі розчинилися і мінералізація дещо зросла, 
однак у березні-квітні 2015 р. мінералізація води зменшилася до 142-150 г /дм3.

Полетаєва Л. М. Рекреаційно-туристичний потенціал території 
Куяльницько-Хаджибейського міжлимання // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: 
сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – 
Одеса, 2015. – С. 91-94.

Територія міжлимання (Біляївський район) недостатньо включена у рекре-
аційно-туристичну діяльність як з боку ії використання рекреантами, так і з боку 
організації цієї діяльності, тому пріоритетними напрямами рекреаційної діяльності 
району має стати організація екологічного зеленого (сільського), водно-спортивного 
та спелеологічного, з елементами пляжного, оздоровчого, релігійного, науково-піз-
навального та арт-туризму. Реалізація проекту у сфері туризму розпочалась із 
залучення коштів міжнародної технічної допомоги «Туризм як каталізатор еконо-
мічного розвитку сільських територій», що фінансується Європейським Союзом 
у рамках програми «Підтримка політики регіонального розвитку України». Проект 
передбачає поліпшення туристичної інфраструктури району та створення умов 
для подальшого розвитку зеленого туризму.Згідно з проектом на території району 
планується створити сучасний кемпінговий майданчик для відпочинку туристів.

Полякова І. В. Екологізація управління територіями курорту 
Куяльник / І. В. Полякова, С. Г. Дем’яненко// Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: 
сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – 
Одеса, 2015. – С. 95-97.

Основними причинами, що перешкоджають збалансованому розвитку 
курортно-рекреаційної зони Куяльник, є відсутність науково обґрунтованої 
стратегії розвитку; недосконалість законодавчого і нормативного забезпечення; 
відсутність адекватного умовам ринку фінансового, правового, інформацій-
но-комунікаційного простору; недосконалість правових, організаційних, еконо-
мічних засад щодо формування повноцінного розвитку курортно-рекреаційної 
зони Куяльника. Враховуючи, що проблема виходить за межі регіональної, 
автори вважають, що потрібно ініціювати розробку національного проекту 
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відродження курортно-рекреаційної зони Куяльник. На їхню думку, доцільнішим 
варіантом комплексного розвитку території є подальше включення курорт-
но-рекраційної зони Куяльник як національного природного парку до світової 
природної спадщини ЮНЕСКО, що забезпечить ефективність та комплексність 
використання природоресурсного потенціалу об’єкта.

Природні умови і сучасний стан ґрунтів басейну Куяльницького 
лиману / А. О. Буяновський, Я. М. Біланчін, П. І. Жанталай [та ін.] // 
Фізична географія та геоморфологія : наук. зб. – Київ, 2015. – Вип. 4 
(80), ч.1.– С. 96-102. 

У 2015 р. науковці кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОНУ  
ім. І. І. Мечникова та ФХI ім. О. В. Богатського МОН і НАН України (м. Одеса) 
обстежили еколого-виробничий стан ґрунтів і земель лівобережжя лиману 
та Куяльницько-Хаджибейського міжлимання на площі близько 32 тис. га. Мета 
досліджень – вивчення процесів сучасного ґрунтотворення та стану ґрунтів 
і земель басейну Куяльницького лиману як однієї з вірогідних причин його 
обміління. 

У статті викладено результати обстеження.

Решение проблемы с опустыниванием на примере Куяльницкого 
лимана и других приморских водоемов Украины / Ю. П. Зайцев,  
Б. Г. Александров, В. А. Демченко [и др.] // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: 
сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – 
Одеса, 2015. – С. 145-148.

Глобальні зміни клімату не могли не торкнутися стану водних екосистем 
і не відбитися на економіці. Конвенція ООН із захисту та використання транс-
кордонних водотоків та міжнародних озер, пов’язаних з Чорним морем 
(2011), включає прогноз, за яким у наступні 30 років на півдні і південному 
сході України середньорічний стік води зменшиться на 30-50%, наполовину 
знизиться її витрата в зимовий період, збільшиться ризик посух.

Кліматичні зміни на фоні антропогенних перетворень на водозбірних 
басейнах багатьох лиманів сприяють різкому зростанню інтенсивності 
випаровування, скороченню об’єму водної маси і, відповідно, збільшенню 
солоності води, їх ізоляції від морської акваторії, опустелюванню територій. 
У цих явищах негативну роль відіграє господарська діяльність людини (заре-
гулювання річкового стоку, розорювання земель, будівництво транспортних 
комунікацій). 

На думку авторів, аналіз стану приморських водойм на прикладі Куяль-
ницького, Великого Аджалицького, Тилігульського, Молочного, Дофінівського 
лиманів показав, що цей прогноз справдився.
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Снигирев С. М. Исследование состояния Artemia salina (L.) в Куяльницком 
лимане в 2015 году / С. М. Снигирев, В. И. Мединец, Е. А. Черкез // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-
ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, 
території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 
листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 110-112.

У ході комплексних досліджень у 2015 р. у двох районах лиману, біля 
с. Ковалівка і в гирловій частині, відібрано 21 пробу зоопланктону. При відборі 
проб визначалися також солоність, температура і водневі показники. Вивчення 
загальної біомаси артемії в лимані показало, що в періоди максимального 
розвитку популяції вона сягала значень 1 000 – 700 тонн. Після загибелі артемії 
частина її біомаси потрапляє в донні мули і бере участь у формуванні лікувальних 
грязей. Встановлено, що солоність в період спостережень не була лімітуючим 
фактором розвитку популяції артемії, основним фактором є температура водного 
середовища. Природно, популяція Artemia salina (L.) Куяльницького лиману має 
свої особливості, вивчення яких є метою подальших досліджень науковців ОНУ 
ім. І. І. Мечникова. 

Современное состояние почв и почвенного покрова побережья 
Куяльницкого лимана, территорий Куяльницко-Хаджибейской пе-
ресыпи и межлиманья / Я. М. Биланчин, А. А. Буяновский, П. И. Жанталай 
[и др.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 16-18. 

Однією з причин усихання-обміління Куяльницького лиману є стан 
ґрунтів і ґрунтового покриву територій його басейну. У зв’язку з цим 
у 2015 р. науковці ОНУ ім. І. І. Мечникова і ФХІ ім. О. В. Богатського МОН 
і НАН України обстежили ґрунти і землі узбережжя Куяльницького лиману 
та Куяльницько-Хаджибейського міжлимання на площі приблизно 32 тис. 
га. Вивчено природно-господарські умови і сучасні процеси формування 
ґрунтів району, будова їх профілю і морфогенетичні особливості в залежності 
від геоморфолого-гіпсометричної приуроченості і сільськогосподарського 
використання з наголосом на оцінку природоохоронно-екологічного стану 
та проявів деградаційних процесів. Відзначено високий ступінь розораності 
вододільних територій (близько 75%), що є однією з причин різкого зменшення 
стоку; тенденцію до полегшення гранульованого складу, зменшення вмісту 
ґумусу і обезструктурування верхніх горизонтів чорноземів регіону порівняно 
з 50-60-ми роками минулого століття; порушення правил здійснення господар-
ської діяльності у водоохоронних зонах: наявність несанкціонованих кар’єрів 
з видобутку будівельного матеріалу, звалищ сміття, інтенсивне випасання 
худоби, вирубування лісонасаджень та ін.
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Тучковенко Ю. С. Моделирование изменчивости гидрологических параме-
тров Куяльницкого лимана / Ю. С. Тучковенко, Д. В. Кушнир // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп.  
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 116-119.

У зв’язку з уведенням в експлуатацію водопропускної системи, що дозволяє 
поповнювати Куяльницький лиман морською водою з Одеської затоки, актуальним 
стає прогнозування просторово-часової мінливості гідрологічних характеристик 
Куяльницького лиману в умовах збільшення антропогенного стоку р. Великий 
Куяльник та епізодичного підживлення лиману морською водою. Рівень, солоність, 
температура води – це ті гідрологічні характеристики лиману, які будуть визначати 
біологічні процеси в ньому, властивості ропи та лікувальних грязей.

У статті викладені попередні результати адаптації до умов Куяльницького ли-
ману тривимірної гідротермодинамічної моделі Delft3D-FLOW версії 6.01.09.4230 
та вказані її недоліки.

Тютюнник Г. О. Теоретико-концептуальні основи охорони природних 
ресурсів Куяльницького та Хаджибейського лиманів // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 119-122.

У статті йдеться про деградацію ґрунтів, зокрема у прибережних зонах 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, через їх забруднення, а також 
про нафтове забруднення водойм. Основним джерелом нафтового забруднен-
ня Куяльницького та Хаджи бейського лиманів є промивально-пропарювальна 
станція Одеської залізниці (ППС), що працювала протягом 60 років і була закрита 
в січні 2000 р. У ставках-накопичувачах знаходяться зливні нафтовідходи. У воді 
ставків, розташованих на території ППС, вміст нафтопродуктів (НП) становить 8, 48- 
11, 76 мг/л, а у «віддалених» озерах – 0,90 мг/л. Через високий вміст НП у ґрунті 
санітарно-захисної зони лиману і у воді ставків район досліджень класифікується 
як «зона екологічного лиха». 

Шихалеева Г. Н. К вопросу о биологической активности донных 
отложений Куяльницкого лимана / Г. Н. Шихалеева, А. К. Будняк,  
А. Н. Кирюшкина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе-
ренції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 
18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 133-135.

Біологічну активність пелоїдів часто визначають за тестами на вміст гумі-
нових речовин, вітамінів і ферментативну активність. Автори статті, науковці 
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ФХІ захисту навколишнього середовища і людини МОН України і НАН України 
та ОНУ ім. І. І. Мечникова, для Куяльницького лиману використовували тести 
на вміст аскорбінової кислоти (вітамін С), вітаміну Р і перекис-розщеплюючої 
активності (сумарної, неензиматичної і ензиматичної). Вибір цих показників 
визначає рівень окисно-відновлюваності пелоїдів Куяльницького лиману. 

Раніше було встановлено, що співвідношення різних форм активності 
каталази в поверхневому шарі донних відкладень на акваторії лиману суттєво 
залежать від структури ґрунту. В статті представлені результати дослідження 
синхронних змін вмісту аскорбінової кислоти в поверхневому шарі донних 
відкладень у південній частині лиману в залежності від солоності води та вмісту 
органічної речовини в донних відкладах. В умовах незначного обсягу прісно-
водного стоку та інтенсивного випаровування води зросла солоність води, 
припинилися процеси відтворення й погіршилась якість пелоїдів.

Шихалеева Г. Н. Методология экологического мониторинга природных 
ресурсов Куяльницкого лимана / Г. Н. Шихалеева, А. Н. Кирюшкина // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 136-139.

Мережа моніторингу природного середовища лиману охоплює 33 станції 
спостережень: в акваторії і прибережній зоні лиману, а також по руслу річки 
Великий Куяльник. Аналітичний комплекс досліджень виконують фахівці лабо-
раторії «Моніторинг». Систематизація, аналіз даних за 2000-2014 рр., візуалізація 
і картографічне відображення екологічного стану природних компонентів 
здійснюються з використанням ГІС-технологій. Вся інформація про польові 
та лабораторні дослідження фіксується в електронній базі даних. Для роботи 
з базами даних використовується Arc GIS. Географічною основою для баз даних 
служать електронні картографічні матеріали (ЕКМ) з нанесеними населеними 
пунктами, залізницею, автошляхами, річками та іншими об’єктами. Формується 
блок топографічних карт, космічних знімків, виконаних із застосуванням ГІС – 
тематичних карт екологічного стану екосистеми лиману. 

Шихалеева Г. Н. Сравнение ряда биохимических показателей грязей 
из Мертвого моря и Куяльницкого лимана / Г. Н. Шихалеева, А. К. Будняк,  
А. Н. Кирюшкина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе-
ренції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 
18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 132-133.

Сульфатно-мулові грязі Куяльницького лиману за своїми фізико-хімічними 
властивостями визнані еталонними. У статті представлені результати порів-
няльних досліджень мулових грязей Куяльницького лиману і Мертвого моря 
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(Ізраїль). Як об’єкти досліджень використані зразки грязей, відібрані з поверх-
невого шару донних відкладень у південній частині лиману (солоність води 
на час відбору проби становила 343%0), і пакетовані – з Мертвого моря, процес 
утворення яких відбувається при солоності 260 – 310%0). Для визначення 
біохімічних показників використовувалися стандартні методики. Дослідження 
показали : вміст вітаміну Р істотно вищий у пробі з Мертвого моря, подібні 
результати були отримані на пробах з Куяльницького лиману до його сильного 
осолонення. Всі інші показники були вищими у пробах з лиману.

Шуптар С. Й. Выбор регионального сценария климатических изменений 
в районе Куяльницкого лимана // Матеріали XIV наукової конференції 
молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 127-129.

Для вивчення можливих змін клімату розглядалися 14 сценаріїв, отриманих 
у рамках проекту ENSEMBLES, з використанням різних кліматичних моделей.
Найбільш достовірний для регіону сценарій змін клімату обирався шляхом порів-
няння місячних сум атмосферних опадів і середньомісячних значень температури 
повітря, що спостерігалися у 1950-2011 рр. на метеостанції «Одеса-порт» і розра-
ховувалися за допомогою математичних моделей. Результати свідчать, що най-
менші відхилення між порівнюваними значеннями (0,07% для температури і 4,19% 
для атмосферних опадів) відповідають регіональному кліматичному сценарію, 
розрахованому за моделлю REMO, розробленою в Інституті метеорології ім. Макса 
Планка (Гамбург). Аналогічний результат був отриманий для басейну Тилігульського 
лиману при використанні для порівняння даних метеостанції Любашівка.

Висновок : для розрахунку складових водного балансу Куяльницького 
лиману в ХХI ст. з урахуванням змін клімату слід використовувати регіональний 
кліматичний сценарій, отриманий з використанням моделі REMO.

Экологические проблемы Хаджибейского и Куяльницкого лиманов /  
В. И. Михайлов, А. О. Маляс, А. М. Низамова, А. Б. Капочкина // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015 р. – С. 80-82.

Автори статті стверджують, що запуск морської води в Куяльницький лиман 
не призвів до зменшення його солоності, що було основною метою проекту, 
не підвищився і рівень лиману, але різко погіршилися еколого-хімічні показники. 
Вони також вважають, що при прийнятті рішення щодо запуску морської води 
у лиман не були враховані важливі фактори : для лиману, який має лікувальні 
ресурси, норми ГДК забруднюючих речовин повинні бути більш жорсткими, ніж 
норми для об’єктів рибогосподарського використання; не оцінено відповідність 
існуючим вимогам екологічних експертиз, замовлених Одеською державною 
адміністрацією, на підставі яких було прийнято рішення про запуск у лиман 
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забруднених вод Одеської затоки. Одеська обласна екологічнаї інспекція відповід-
но до інструкцій повинна була визначити гранично допустимий викид морських 
вод у лиман і забезпечити вимірювання ГДК забруднень у встановлених створах 
і в районі забору ропи і грязей лиману санаторієм ДП «Куяльник». Методика 
обрання точок і режиму пробовідбору не відповідає рівню сучасних технологій.

Таким чином, внаслідок запуску морської води знищуються ресурси лі-
кувальних грязей. У разі реалізації проекту щодо з’єднання Хаджибейського 
лиману з морем необхідно забезпечити екологічну безпеку в Одеській затоці. 

Эннан А. А. Концепции рационального использования ресурсов 
Куяльницкого лимана, Хаджибейско- Куяльницкой пересыпи и меж-
лиманья в интересах Одесского региона / А. А. Эннан, Г. Н. Шихалеева // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 139-141.

На думку авторів, найбільш перспективними для розвитку рекреаційно-ту-
ристичної галузі Одеського регіону, розміщення сучасної інфраструктури, 
а також підприємств з виробництва чистих продуктів, косметичних засобів 
та фітопрепаратів є території Хаджибейсько-Куяльницького пересипу, включаючи 
бальнеологічний курорт «Куяльник» і морський кліматичний курорт «Лузанівка» 
(28 км2), міжлимання (165 км2), лівобережжя і верхів’я Куяльницького лиману (70 
км2) (далі – територія ВР). У статті представлено карту-схему перспективного 
розташування і функціонального використання території ВР, де позначено межі 
території ВР, двокілометрову санітарну захисну зону Куяльницького лиману, 
в межах якої у верхів’ях лиману заплановано створення національного природ-
ного парку «Куяльницький», а також місця можливого розташування об’єктів ре-
креаційно-туристичної галузі та її інфраструктури, агропромислового комплексу 
і підприємств для кондиціонування і пакетування пелоїдів і солі для виробництва 
косметичних засобів і фітопрепаратів та ін.

Реалізація проекту дозволить поліпшити екологічний стан території ВР 
і м. Одеси, підвищить рівень життя жителів Одеського регіону і, в першу чергу, 
населених пунктів у межах Біляївського, Лиманського та Іванівського районів. 

Эннан А. А.-А. Экологическое состояние Куяльницкого лимана /  
А. А.-А. Эннан, Г. Н. Шихалеева, А. Н. Кирюшкина // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015.– С. 142-144.

За даними УкрНДІ курортології (1973-1975 рр.) геологічні запаси ліку-
вальних сірих і чорних мулів (пелоїдів) у Куяльницькому родовищі складають  
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23,8 млн м3, балансові експлуатаційні запаси – 15 млн м3, у тому числі 
найбільш цінних чорних мулів – 11,6 млн м3. Ропа – хлоридно-магнієвого 
типу, близька за хімічним складом до ропи Мертвого моря. За даними 
Інституту проблем ринку та економічних досліджень НАН України, вар-
тість тільки лікувальних мулів становить 7,5 млрд доларів США, але згідно 
з даними за 2000-2015 рр. водна і наземна екосистеми лиману внаслідок 
зміни клімату і зростаючого антропогенного навантаження на акваторію 
і територію водозбору лиману (2 240 км2) перебувають у кризовому стані; 
лиман швидко втрачає здатність до відновлення природного ресурсного 
потенціалу. Практично припинилося відтворення пелоїдів, погіршилась 
їх якість за показниками ферментативної активності і вмісту вітамінного 
комплексу, що характеризують терапевтичну цінність та перспективність 
використання в практичній медицині. 

Адобовский В. В. Изменение гидролого-морфометрических характе-
ристик Куяльницкого лимана в результате запуска морской воды / 
В. В. Адобовский, Е. В. Соколов // Укр. гідрометеорол. журн. – 2016. –  
№ 18.– С. 132-139.

Автори розглянули динаміку гідролого-морфометричних характеристик 
Куяльницького лиману за 2014-2016 рр. : зміну площі водного дзеркала, об‘єму, 
рівня та солоності води в найбільш посушливі періоди, під час і після запуску 
морської води у лиман; навели результати вимірювань витрат морської води 
і прибережних водотоків. Проаналізований також вплив випарних процесів (з 
урахуванням температурних умов регіону) на водність лиману після припинення 
подачі морської води, наведено інформацію про водність і солоність лиману 
на час закінчення другого запуску води ( квітень 2016 р. 

Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою 
з Одеської затоки / В. І. Медінець, Н. В. Ковальова, Н. В. Дерезюк [та 
ін.] // Людина та довкілля. – 2017. – № 1/2 (27). – С. 35-51.

На основі проведених комплексних досліджень виконано аналіз динамі-
ки основних фізіко-хімічних та гідробіологічних характеристик екосистеми 
Куяльницького лиману, насамперед, видового складу, чисельності і біомаси 
фітопланктону, бактеріопланктону і зоопланктону та концентрацій фотосин-
тетичних пігментів. Показано, що всі досліджені біологічні характеристики 
мають чітко виражений сезонний хід, головними чинниками якого були зміни 
температури і мінералізації вод лиману, а також випадки випадання гіпсу, 
які спостерігалися влітку 2015 та 2016 рр. Висновки автора: запуск морської 
води не дав очікуваного результату – стабільного опріснення вод лиману, але 
погіршив стан унікального біоценозу. Негативні наслідки, які посилюються 
з кожним подальшим запуском морської води у лиман, призведуть до незво-
ротних процесів і повної деградації екосистеми лиману.
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Богатова Ю. И. Гидрохимический режим Куяльницкого лимана в совре-
менный период // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. – 2016. – Вип. 20. – С. 61-68.

На основі аналізу даних моніторингу до і після запуску морської води (2014-
2015 рр.) автор характеризує сучасний гідрохімічний режим Куяьницького 
лиману, вважає, що заповнення лиману морською водою не призвело до по-
гіршення гідрологічних умов у лимані. У статті також оцінено внесок антропо-
генних и природних джерел надходження біогенних речовин у формування 
гідрологічних умов у лимані. Основні джерела надходження біогенних речо-
вин : морська вода (азот і фосфор) і атмосферні опади (мінеральні речовини).  
З морськими водами у лиман надійшло до 132 тис. тонн солі, що складає 
не більше 1, 6% від загальних запасів солі у лимані. Зарегульований на всьому 
протязі стік річки Великий Куяльник мало впливає на формування гідрологіч-
ного режиму лиману. Антропогенні джерела, якими є неочищені комунальні 
стоки з прилеглих до лиману територій, які містять надвисокі концентрації 
мінеральних з’єднань азоту (Корсунцівські пруди) та фосфору (Лузанівські 
пруди), впливають локально, оскільки мають відносно невеликі запаси води.

Виноградова О. М. Cyanoprokaryota прибережних солонців 
Куяльницького лиману // Чорномор. ботан. журн. : наук. журн. – 2016. – 
Т. 12, № 1. – С. 85-94.

Дослідження показали, що на пересохлих ділянках Куяльницького лима-
ну у солонцевому грунті, вкритому справжньою солончаковою рослинністю 
та різнотравними засоленими луками, виявлено 42 види Cyаnoprokaryota 
з 19 родів, 10 родин та чотирьох порядків підкласів Synechococcophycidae, 
Oscillatoriophycidae та Nostochophycidae (24,4%). Відзначено постійну присут-
ність та кількісне переважання ціанопрокаріот у досліджених зразках (порівняно 
із діатомовими та зеленими водоростями). За екологічним профілем більшість 
знайдених видів відомі як шквально-субаерофітні, що відбиває екотонний 
характер вивченого місцезнаходження. За ставленням до умов солоності 
виявлені види належать до галофітів, галобіонтів та галотолерантів. Ділянки 
із рослинністю різного типу дещо відрізнялися за видовим та таксономічним 
складом Cyanoprokaryota, що пов’язано із різницею у ступені зволоженості 
ділянок. Виявлені види проаналізовано з точки зору сучасних поглядів на їх 
таксономічне становище. Складено список ціанопрокаріот Куяльницького 
лиману за оригінальними та літературними даними.

Гідрохімічні показники та якість вод водотоків та водойм південно-схід-
ної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, 
Корсунцівська, озера пересипу) / Н. С Лобода, О. М. Гриб, Я. С. Яров,  
К. О. Гриб // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – № 3(42). – С. 42-49.

У статті представлені результати експедиційних досліджень якості вод 
водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького 
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лиману. Встановлено, що екологічний стан і якість вод досліджуваних водних 
об’єктів є незадовільними через потрапляння комунальних та фільтрацій-
них підземних вод, забруднюючих речовин з навколишніх сміттєзвалищ 
та об’їзної дороги.

Грунтово-рослинний компонент природного середовища у пробле-
мі усихання Куяльницького лиману / Я. М. Біланчин [та ін.] // Вісн. 
Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія : Географічні та геологічні 
науки. – 2016. – Т. 21, вип.1(28). – С. 56-77.

У статті охарактеризовано природно-господарські умови і грун-
тово-рослинний покрив території лівобережжя Куяльницького лиману 
і Куяльницько-Хаджибейського міжлимання (сучасні та 200-100 років тому), 
вірогідні причини нинішнього катастрофічного усихання лиману. Наведено 
результати обстеження стану ґрунтів і ґрунтового покриву та земель терито-
рії дослідження, вивчення показників генетико-виробничої характеристики 
та агроекологічного стану ґрунтів, ознаки процесів їх деградації, оцінку ролі 
ґрунтово-рослинного компонента у формуванні гідрологічного режиму 
території.

Гогинова Н. Куяльницкий лиман 150 лет назад: каким он был, и что его 
ждет? // Слово. – 2017. – 4 трав. – С. 9.

У статті викладено історію одного з найстаріших грязьових курортів України. 
Йдеться також про його сьогодення та спроби домогтися надання курорту 
державного значення. Це дозволить зберегти і забезпечити охорону унікального 
курортного комплексу, сприятиме розвитку його інфраструктури, підвищить 
інвестиційну привабливість, у тому числі для іноземних інвесторів, допоможе 
стати найбільшим рекреаційним центром країни, а головне, дозволить і надалі 
використовувати цей унікальний лікувальний комплекс для оздоровлення 
людей.

Дерезюк Н. В. Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015 – 2017 рр. // 
Людина та довкілля. – 2017. – № 1/2 (27) – С. 52-61.

Мета дослідження – отримати детальну інформацію про видовий склад 
і кількісні характеристики фітопланктону на акваторії лиману в період з бе-
резня 2015 по березень 2017 р., тобто в період надходження водних мас 
з Одеської затоки. Результати дослідження показали, що на всій акваторії 
лиману склад фітоплантону був монодомінантним: розвивалася зелена 
водорість Dunaliella salina D.salina. Загальне число видів фітопланктону у пів-
нічній і центральній частинах лиману сягало 23, у південній частині – 69. Було 
встановлено, що фітопланктон Куяльницького лиману швидко адаптувався 
до зменшення солоності внаслідок поповнення лиману водою з Одеської 
затоки.
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Лобода Н. С. Гідроекологічні проблеми Куяльницкого лиману та шляхи 
їх вирішення / Н.С. Лобода, О. М. Гриб // Гідробіол. журн. – 2017. – Т. 53, 
№ 4. – С. 35-51.

Екологічний стан Куяльницького лиману на початку ХХI cторіччя можна 
охарактеризувати як кризовий, що обумовлено його катастрофічним обмілін-
ням. У жовтні – грудні 1992 р. мінералізація води у лимані перевищила граничне 
значення 200 г /дм3, при якому деякі розчинені солі кристалізуються та випа-
дають в осад. Це супроводжувалося загибеллю більшості водних організмів 
та припиненням процесу формування пелоїдів. Того ж року рівень води у лимані 
знизився нижче позначки 6,00 м БС і наступного десятиріччя не перевищував 
цього значення. Починаючи з 2009 р. ОДЕКУ проводив гідрометеорологічні 
та гідрохімічні спостереження. Встановлено, що висихання лиману супрово-
джувалося зменшенням рівнів води на 5-10 см щороку, зростанням мінералі-
зації води, яка у 2014 р. досягла 340-420 г/дм3. Об’єм води зменшився зі 100 до  
10 млн м3. У 2009 р. у лимані зник зяброногий рачок Artemia salina. Все це загрожує 
втратою унікальних бальнеологічних ресурсів лиману та його повним зникненням.

Тучковенко Ю. С. Моделирование ветровой циркуляции вод и дениве-
ляций уровня в Куяльницком лимане / Ю. С. Тучковенко, Д. В. Кушнір, 
О. Н. Гриб // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. – 2017. – Вип. 22. – С. 80-89.

У статті наведені результати розрахунків та аналізу циркуляції вод та дені-
веляції рівня води на акваторії Куяльницького лиману при стаціонарних вітрах 
різних напрямів швідкістю 5 м/сек. Розрахунки виконано з використанням гідро-
логічної моделі Delft3Dl-FLOW на криволінійній розрахунковій сітці. Верифікацію 
моделі проведено на підставі даних синхронних вимірювань мінливості рівня 
води, виконаних у 2016 р. у трьох різних точках на акваторії лиману. 

Тучковенко Ю. С. Результати чисельного моделювання внутрішньо-
річної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману 
за різних обсягів стоку річки Великий Куяльник / Ю. С. Тучковенко,  
Д. В. Кушнір, Н. С. Лобода // Укр. гідрометеорол. журн. – 2017. – № 20. –  
С. 105-119.

Автори за результатами розрахунків з використанням прогностичної 
тривимірної гідродинамічної моделі Delft3Dl-FLOW отримали оцінки вну-
трішньорічної просторово-часової мінливості гідрологічних характеристик 
Куяльницького лиману за різних об‘ємів надходження до нього стоку річки 
Великий Куяльник. Моделювалися варіанти збільшення надходження стоку 
річки за умов 2015 р., а також для різних за водністю типових років сучасного 
кліматичного періоду (1990-2030 рр.), визначених за найбільш виправданим 
для регіону Куяльницького лиману кліматичним сценарієм з бази даних 
ENSEMBLES, який відповідає глобальному сценарію A1B, розрахованому 
за моделлю MPI-REMO. 
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Встановлено, що реалізація різних інженерно-технічних заходів, спря-
мованих на збільшення стоку річки в лиман, будуть суттєво впливати на його 
гідрологічний режим лише у разі забезпечення надходження до лиману 
не менше 75% від об‘ємів природного стоку річки, але і за цієї умови Великий 
Куяльник не здатний забезпечити стабілізацію гідрологічного режиму лиману 
без періодичного поповнення його морською водою Одеської затоки та стоками 
інших малих водотоків, які впадають у лиман.

Черкез Е. А. Минеральные парагенезисы рапы и донных отложений 
Куяльницкого лимана и их генетическая систематика / Е. А. Черкез,  
В. М. Кадурин, С. В. Светличный // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім І. І. Мечникова. 
Серія: Географічні та геологічні науки.– 2017. – Т. 22, вип.1(30). – С. 198-211.

На підставі вивчення ропи і донних відкладень Куяльницького лиману 
встановлено послідовність і генетичну природу мінералоутворення, мінливість 
вмісту мінералів у ропі і донних відкладеннях. Проведено комплексну генетичну 
систематику мінералів ропи і донних відкладень Куяльницького лиману, подано 
характеристику мінералоутворення і граничні умови генезису.

Лиман-озеро Сасик
Солоний лиман Сасик, один із найбільших приморських лиманів північ-

но-західного Причорномор’я, утворився близько 10 тисяч років тому в естуарії 
річок Когильник і Сарата. Площа акваторії водойми становила 208-210 км2, 
довжина по осі – 35 км, ширина – до 11-12 км, середня глибина складала до  
2 м при максимальній 3,2-3,3 м. До середини ХХ століття він мав періодичний 
водообмін з морем через прорви та прорани, основною з них була Кундуцька 
прорва шириною 100-120 м. Ця водойма була прикладом існування велико-
масштабної динамічної природної малопроточної системи із достатньо висо-
кими граничними показниками солоності води. Отже, лиман був одночасно 
і солонуватоводною і гіперсолоною водоймою. В останні роки його існування 
як лиману солоність його вод змінювалася від 2,4 у верхів’ї (в зоні опріснюючого 
впливу річок Когильник і Сарата) до 17, 6 г/л у південній частині, де відбувався 
водообмін з морем. З початком надходження дунайської води (1980 р.) мінера-
лізація знизилась до 6 г/л, а після другого промивання не перевищувала 4 г/л.

У 1978 р. розпочалося будівництво каналу Дунай-Сасик. Лиман був відокрем-
лений від моря дамбою та перетворений на водосховище Дунай-Дністровської 
зрошувальної системи (ДДЗС). Його функцією в системі мало стати регулювання 
постачання води на іригаційні масиви. Для опріснення Сасику планувалося 
відкачування і скидання в море солоної води та самопливна подача дунайської 
води у створене таким чином Сасицьке водосховище (максимальна спроможність  
250 м3/ сек). За 1979-1984 рр. з водойми відкачали 4 млрд м3 води, кратність водооб-
міну досягла 8 разів, а мінералізація вод знизилася майже в 10 разів, але залишилася 
непридатною для зрошення, рекреації, рибництва та питного водопостачання.
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У 1980 р. Рада Міністрів СРСР прийняла постанову, якою передбачалося 
створити на базі причорноморських лиманів водогосподарський комплекс 
(ВГК) Дунай-Дніпро – систему каналів та водосховищ для перекидання частини 
стоку р. Дунай в райони з дефіцитом водних ресурсів. Сасик був включений 
у трасу ВГК. Вода з Дунаю каналом мала надходити до південно-західної частини 
водойми, а виходити з північно-східної по каналу, який мав з’єднати Сасик 
з Нижньодністровським водосховищем. Однак водогосподарський комплекс 
не було створено і водосховище Сасик залишилось як  елемент ДДЗС. На початку 
1990-х років забір води з нього на зрошення припинився через її невідповідність 
нормам мінералізації.

Іванов О. Спірна водойма // Одес. вісті. – 2015.– 14 лип. – С. 1.
У статті викладено негативну думку д-ра геогр.наук Ю. Д. Щуйського про про-

ект перетворення природного лиману Сасик на штучне озеро. Учений вважає, 
що головна помилка у тому, що не було враховано важливість надходження 
до лиману солонуватих підземних вод, було також невірно розраховано кількість 
дунайської води, потрібної для опріснення лиману. Раніше Сасик був відомий 
своїми насиченими бором цілющими водами, які були абсолютно непридатними 
для зрошування полів. Пробні поливи сасицькою водою зіпсували понад 30 тис. 
га чорноземних угідь. Крім того, вода, що піднялася на 60 см, підтопила береги, 
призвівши до втрати орних земель і часткового руйнування території місцевого 
цвинтаря. У підсумку – втратили лиман, джерело рідкісних мінералізованих вод 
та унікальний прибережний рослинний і тваринний світ. 

Нині настав час повернути лиман у природний стан, з’єднавши його з морем. 
Однак є проблеми з раздамбуванням. Природна піщана протока, що колись з’єд-
нувала лиман з морем, під впливом штормів постійно переміщувалася залежно від 
вітрохвильових умов. Природа сама вирішувала, в якому місці узбережжя лиман 
з’єднається з морем у тому або іншому році. Про це свідчать багаторічні географічні 
карти. Зробивши протоку в одному місці, ми не уникнемо нових проблем.

Іванова Н. О. Прозорість та колір води Сасику як абіотичні компонен-
ти його екосистеми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. –  
Т. 1(40). – С. 90-103.

У сучасних умовах прозорість води Сасику варіюється у значних межах. 
Домінуючим є жовтий колір води. Виділено три різних за оптичними власти-
востями водних маси і райони водосховища – північний, центральний та пів-
денний. У період досліджень найменш прозорою вода була в північному районі 
водосховища. Найбільш прозорою вода частіше буває взимку, а найменш – 
восени. Специфіка коливань відтінків водних мас протягом року в різних 
районах водойми залежить від характеристик води притоків та особливостей 
гідродинамічного режиму водойм. Основними факторами формування оптич-
них властивостей є морфологічні особливості: форма і глибина водойми, 
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погодні умови (вітер та сонячна радіація), кількість завислих у воді речовин, 
які потрапляють зі стоком річок та каналу; замулювання глинистих донних 
вікладень та абразія берегів. Важливою для забарвлення та прозорості води є 
також органічна складова, яка включає живі організми (фіто- та зоопланктон).

Халаим А. А. Биолого-экологическая характеристика Hypanis 
Laeviuscula Fragilis (Milachevitch 1908) (Mollusca, Cardiidae) водохрани-
лища Сасык / А. А. Халаим, М. О. Сон // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. 
Серія: Біологія. – 2016. – Вип. 41. – С. 59-63.

Фауна водойми зазнає істотних змін і продовжує формуватися відповідно 
до нових умов. Важливим компонентом її бентосу є двостулкові молюски 
підродини лімнокардін (Limnocfrdiinae) сімейства Cardiidae – представники 
реліктового понто-каспійського фауністичного комплексу. У статті наведено 
кількісну оцінку та описано розмірно-вікову структуру популяції двостулко-
вих малюсків Hypanis laeviuscula fragilis (Milachevitch, 1908) в просторовому 
та сезонному аспекті. Найбільшого кількісного розвитку Hypanis laeviuscula 
fragilis досягав у відкритій частині водойми на сірому мулі – до 407 екз./м2  
та 53,1 г/м2. У середньому чисельність і біомаса виду варіюются від 22 екз./м2 
та 18,8 г/м2 навесні до 200 екз./ м2 та 25,3 г/м2 влітку. 

Жмут М. Проект портово-промышленного комплекса «Сасык» // 
Порты Украины . – 2017. – № 1 (163). – С. 34-37.

На думку М. Жмута, директора Інституту екології і розвитку дельти Дунаю, 
створення сучасного усть-дунайського портово-промислового комплексу 
на Сасику (з морським і річковим портами, припортовим енергопромисло-
вим комплексом) вирішить кілька економічних проблем регіону і країни. 
По суті, ППК «Сасик» може статі подібним до комплексу в румунській Констанці  
(з каналом Констанца – Черновода). 

Зубак В. І. Рибогосподарська характеристика стану водосховища 
Сасик // Матеріали наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 
трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 109-110.

Автор інформує про зміни, що відбулись після опріснення Сасику. До 1978 р. 
(тоді Сасик існував як солоний лиман) тут мешкали 52 види і підвиди риб, з яких 
27 морських, 10 прісноводних, 7 різноводних, 6 прохідних, 2 солонуватоводних. 
Після його відокремлення від моря і з’єднання каналом з Дунаєм відбулася пе-
ребудова екосистеми – з морської солонуватоводної на прісноводну. Впродовж 
1980-х рр. було зареєстровано 49 видів риб. Морські види повністю зникли, 
прісноводних риб налічується 30 видів, солонуватоводних – 7, різноводних – 
7, прохідних – 5.З промислових видів риб у водоймі найбільш численними є 
срібний карась, лящ, судак, плітка (тараня), окунь, короп, білий і строкатий 
товстолобики.
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Відсутність водообміну Сасику з морем призвела до накопичення у ньому 
забруднюючих речовин, що надходять з дунайською водою, зі стоками на-
селених пунктів, розташованих на березі водойми, з дренажними водами, 
що відводяться з річок Когильник і Сарата, та зі зрошуваних масивів.

Вода у водосховищі з рибогосподарської точки зору є «дуже брудною» : 
забруднюючі речовини рибогосподарської групи (феноли і нафтопродукти) 
перевищують нормативи у 100-900 разів, токсикологічна група (амоній, нітрити, 
СПАВ, залізо, мідь і цинк) – у 2,5-16 разів: фосфати – у 3-4 рази. Наприкінці 
1980-х рр. в усіх виловлених для дослідження видах риб було виявлене значне 
перевищення ГДК забруднюючих речовин.

Ляшенко А. В. Гидроэкологическая характеристика лимана Сасык 
и Сасыкского водохранилища / А. В. Ляшенко, Е. Е. Зорина-Сахарова // 
Гидробиол. журн. – 2017. – Т. 53, № 1. – С. 28-46.

У статті розглянуто результати багаторічних досліджень, присвячених 
змінам гідробіологічних показників екосистем лиману Сасик і Сасицького 
водосховища та прогноз щодо подальшої долі водойми – три можливі 
варіанти : при невтручанні з боку людини станеться обміління, заростання 
і заболочення водойми, перетворення її на солонуватоводне болото; віднов-
лення гідротехнічних споруд і збільшення об‘єму надходження дунайських 
вод, у тому числі і в північну частину водосховища, сприятиме водообмі-
ну і перешкоджатиме заболочуванню; при відновленні зв’язку водойми 
з морем, руйнуванні греблі, конструюванні штучного водоходу, забезпеченні 
гарантованого водообміну та інших заходів, спрямованих на мінімізацію 
негативних наслідків заміни прісноводої екосистеми на морську, можливе 
існування водойми як морського лиману. На думку авторів, вибір останнього 
варіанту призведе до того, що водойма пройде ще через одну фазу глибоких 
екологічних змін з важко передбачуваними наслідками. Будь-який варіант 
потребує наукового, економічного і соціального обгрунтування, істотних 
капіталовкладень і виконання всього комплексу заходів.

Марченко І. С. Порівняльна характеристика зоопланктону Сасицького 
водосховища / І. С. Марченко, А. В. Ляшенко // Гидробиол. журн. – 2017. – 
Т. 53, № 4. – С. 54-65.

У статті показано, що у формуванні та змінах структури зоопланктону 
водосховища провідну роль відіграє солоність та органічне забруднення 
його вод. Аналіз багаторічних змін зоопланктону дозволяє робити висновки 
про 3 етапи його розвитку у водосховищі. Багаторічна динамика домінуючих 
видів вказує на поступову заміну мешканців водойм з високим органічним 
забрудненням (Daphnia magna) на види, характерні для більш чистих вод 
(Alona affinis, Sida crystallina,Thermocуclops oіthonoides). Мінімальні серед-
ньорічні показники чисельності були зареєстровані у 2010 р. (612 екз./м3), 
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а максимальні – у 1982 р. (283 тис. екз./м3), в останнє десятиріччя вони суттєво 
знизилися. Відповідно до класифікації весь діапазон укладається у межі від 
«гранично низької» до «середньої» категорій розвитку. Біомаса зоопланктону 
була мінімальною у 2009 р. ( 0,022 г/м3), максимальною – у 1980 (14,1 г/м3). 
Відповідно до класифікації весь діапазон укладається в категорію «гранично 
низька» та «вища за середню».

Сухий лиман 
Сухий лиман розташований в 20 км на південний захід від Одеси, в ложі 

вузької долини річки Великий Дальник. Сухим його назвали через те, що 
в деякі роки його площа скорочувалася до 1 км2.

Він найменший серед лиманів північно-західного Причорномор‘я, його 
довжина складає 7,2 км, ширина 1,5 км; площа дзеркала води 5,7 км2, водо-
збору –  347 км2, середня глибина – 8,5 м, максимальна глибина – 15 м, об’єм 
води – 42 млн м3. Раніше лиман був відокремлений від моря піщаною косою, 
в якій внаслідок дії штормів або антропогенної діяльності утворювалися 
тимчасові канали (прорви). У лиман впадають річки Дальник (на півночі) 
і Аккаржанка (на південному заході). 

У грудні 1957 р. в пересипу Сухого лиману прорізали канал, і на захід-
ному березі лиману почалося будівництво майбутнього порту. 5 серпня 
1958 р. – день народження Іллічівського морського порту (з 16 верес. 2016 р.  
ДП Чорноморський МТП). 

З морем порт був сполучений пропускним каналом (ПК) завдовжки 
1.5 км і глибиною14,0-14,5 м. Причали порту були розраховані на прийом 
суден з осадкою до 11 м. Наразі потужність порту – понад 30 млн тонн 
на рік. Кількість вантажних причалів – 25, довжина вантажного причаль-
ного фронту – 5 459,5 м. Порт посідає четверте місце в галузі за обсягом 
вантажообігу.

В акваторії Сухого лиману – три басейни: Південний, Центральний 
і Північний. На березі Північного басейну знаходиться завод залізобетон-
них виробів зі своїм причалом, до якого веде канал з глибинами 4,0-4,5 м. 
Причали Чорноморського МП розміщені в Південному басейні. Вони побудо-
вані, в основному, вздовж усього західного берега басейну. Там знаходяться 
і причали судноремонтного заводу. Довжина причалів – 2 895 м. На східному 
березі лиману розміщений причал поромної переправи та рибний порт.

Акваторія Сухого лиману є водоймою, повністю природно захищеною 
від хвилевої дії моря. Максимальна висота хвилі в ньому до 1,1 м. По осі 
лиману проходить судноплавний канал довжиною 1400 і глибиною 14,5 м.

Сухий лиман є ареалом багатьох видів риб і птахів і має високий рекреа-
ційний потенціал : мулові відкладення можна використовувати з лікувальною 
метою, однак забруднення Сухого лиману не дає можливості використову-
вати його у цьому напрямі.
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Безик К. І. Стан біоти Сухого лиману // Матеріали ХIV наукової кон-
ференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 трав. 2015 р. – Одеса,2015. –  
С. 51-52.

Всього у складі макрозообентосу Сухого лиману виявлено 42 види без-
хребетних : багатощетинкові черви (11), вусоногі раки (1), рівноногі раки (3), 
різноногі раки (16), черевоногі молюски (3), двостулкові молюски (5), личинки 
хірономід (2); ідентифіковано 36 форм інфузорій. У прісноводній частині ли-
ману виявлено Strombsuv viridae. Основу біомаси складають оліготрихіди, 
в тому числі великі тинтиніди (Favella threnbergii). Характерною особливістю 
фауни планктонних інфузорій Сухого лиману є переважання пелагічних видів. 
Домінують інфузорії середніх і великих розмірів.

Галімова М. Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману 
та шляхи їх вирішення // Стан навколишнього. середовища. Серія: 
Збереження та розширення природно-заповідних територій 
в Україні. – 2015. – № 10. – С. 34. – (Б-ка Всеукр. екол. ліги).

Автор статті є координатором екологічних проектів Всеукраїнської еколо-
гічної ліги (ВЕЛ). Вона зазначила, що екосистеми Сухого лиману зазнають знач-
ного антропогенного впливу, оскільки тут збудовано великий морський порт. 
На берегах лиману є багато стихійних звалищ побутового сміття, яке забруднює 
воду й ґрунт. Значної шкоди завдають також неочищені стічні води, які скида-
ють у лиман промислові підприємства. Експерти ВЕЛ пропонують розробити 
стратегію відновлення природного стану лиману на засадах збалансованого 
розвитку із залученням провідних науковців та представників громадських 
організацій. Першочерговими кроками мають бути комплексне лабораторне 
дослідження проб води та мулових відкладень на наявність забруднюючих 
речовин, визначення основних забруднювачів лиману та перевірка очисних 
споруд цих підприємств.

Сербов М. Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману 
та шляхи їх вирішення // Стан навколишнього середовища. Серія: 
Збереження та розширення природно-заповідних територій 
в Україні. – 2015. – № 10. – С. 36. – (Бібліотека Всеукр. екол. ліги). 

Для оцінки хімічного складу та якості вод гідроекосистеми центральної 
частини Сухого лиману використано дані гідрохімічних вимірювань, виконаних 
науковцями ОДЕКУ в IV кв. 2015 р. на різних ділянках його акваторії. Відбирали 
проби води та проводили натурні гідрохімічні вимірювання у жовтні 2015 р. 
Всього на різних ділянках центральної частини Сухого лиману влаштовано сім 
гідрохімічних станцій. За даними ОДЕКУ показник рН води коливався від 6,72 
(нейтральна) до 8,35 (слаболужна). Мінералізація води (за сухим залишком) 
змінювалася від 18,72 г/дм3 (поблизу скиду стічних вод смт Таїрове) до 21,10 г/дм3 
(у верхів’ях цієї частини лиману). Концентрація РОР становила 3,44-4,05 г/дм3, 
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вміст розчиненого у воді кисню – 8,05-10,07 мг/дм3. На ділянці скиду стічних вод 
у лиман відчувався дуже сильний запах сірководню. Це свідчить про найвищий 
ступінь забруднення водного середовища.

В Черноморске реконструируют акваторию Сухого лимана  
за 0,8 млрд грн / Порты Украины. – 2016. – № 9(61).– С. 2.

19 жовтня 2016 р. Кабінет Міністрів схвалив техніко-економічне обґрунту-
вання проекту «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману 
Іллічівської філії ГП «АМПУ» зі збільшенням глибини до 15 метрів. Очікувана сума 
капіталовкладень у проект – 772,7 млн грн, термін окупності – 6 років. Більші глиби-
ни забезпечать безперешкодний підхід великовантажних суден до глибоководних 
причалів. Зростуть обсяги вантажопереробки і надходження портових зборів, 
відповідно, збільшаться прибутки порту і перерахування до бюджетів усіх рівнів.

Стоян А. А. Морфометрия и динамика дна верховий Сухого лимана / 
А. А. Стоян, А. Б. Муркалов, Е. В. Скаленчук // Вісн. Одес. нац. ун-ту  
ім. І. І. Мечникова. Серія : Географічні та геологічні науки. – 2017. –  
Т. 22, вип. 1(30). – С.52-59.

У статті викладено результати польового і картометричного вивчення сучас-
ного рельєфу дна верхів’їв Сухого лиману. Вихідною інформацією стали польові 
промірні роботи 2015-2016 рр. Представлено морфодинамічні характеристики 
дна водойми, окремо для північної, центральної та південної частин; відображено 
складну структуру водного об’єкта; визначено середньорічну швидкість замулення.

Ткаченко Н. А. Оцінка якості вод Сухого лиману // Матеріали науко-
вої конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 
2017. – С. 110.

Сухий лиман за всіма показниками може бути віднесений до групи штучних 
лиманів, створених під час будівництва гідротехнічних споруд, з дуже неве-
ликим впливом на гідрологічний режим таких характеристик, як річковий 
приплив та атмосферні опади. Лиман перебуває під великим впливом вітрових 
згінно-нагінних явищ. З цього випливає суттєва залежність якості вод Сухого 
лиману від якості морських вод північно-західної частини Чорного моря. Згідно 
з попередніми дослідженнями води Сухого лиману були переважно чистими, 
з перемінним індексом забрудненості води (ІЗВ) від 0,16 до 0, 51.

Інтенсивність випаровування в літні періоди, спричинена високими темпе-
ратурами, призводить до зменшення об’єму вод лиману та погіршення якості цих 
вод (засолення, перегрівання, зростання концентрації забруднюючих речовин, 
евтрофікація, зростання маси водоростей-макрофітів та ін.).

Погіршення якості вод лиману та його обміління призводять до забруд-
нення та виснаження лікувальних донних мулів, скорочення рекреаційного 
та бальнеологічного ресурсів.
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Тилігульський лиман 
Тилігульський лиман – один з найбільших і найглибших приморських 

водойм на північно-західному узбережжі Чорного моря. Він знаходиться в 60 
кілометрах на схід від Одеси, на кордоні між Одеською та Миколаївською об-
ластями. Лиман є затопленою морськими водами річкою Тилігул. Його довжина 
становить 42-45 км, ширина на окремих ділянках – від 1 до 4,5 км. При позначці 
рівня води в лимані 0,4 м БС площа дзеркала його водної поверхні складає  
129 млн м2. Максимальна глибина (22 м) – у південній частині, північна частина, 
в яку впадає р. Тилігул, мілководна, з глибинами менше 4 м. Середня глибина 
лиману – близько 5 м. Лиман відділений від моря пересипом. У пересипу 
проритий штучний канал шириною 30 м і глибиною 0,5-1,0 м, який з’єднує 
лиман з морем.

Внаслідок впливу кліматичних факторів та антропогенної діяльності істотно 
зменшився поверхневий приплив прісних вод у лиман, що спричинило його осо-
лонення і періодичне обміління. В сучасних умовах солоність води в південній 
і центральній частинах лиману навіть навесні (квітень-травень), коли надходить 
вода з річки Тилігул та відбувається водообмін з морем через канал, може 
сягати 24-25%0. Наприкінці вересня солоність вод лиману 27-28%0. Наслідком 
багаторічної тенденції зростання солоності вод у лимані стали зміни у видово-
му складі водної флори і фауни : замість прісноводних комплексів домінують 
морські та солонуватоводно-морські. 

На думку фахівців, стабілізувати гідроекологічний режим лиману можна 
шляхом забезпечення стабільного водообміну лиману з морем через штучний 
з’єднувальний канал (за умови науково обґрунтованого його функціонування); 
реалізації комплексу природоохоронних заходів для відновлення природно-
го стоку р. Тилігул та інших малих річок у басейні лиману, зокрема шляхом 
розчищення їх русел, ліквідації ставків, що не використовуються, і обмеження 
кількості використовуваних, розробки правил їх експлуатації.

Тилігульський лиман входить до міжнародного списку Рамсарської конвенції 
про захист водно-болотних угідь. Це один з небагатьох ветландів, які зберегли 
природні приморські ландшафти; його екологічна система має унікальні умови 
для існування тваринного і рослинного світу, акваторія лиману надзвичайно 
важлива для підтримання біологічної рівноваги регіону. На берегах лиману 
розташований Тилігульський регіональний ландшафтний парк. На території 
парку є надзвичайно цікаві природні об’єкти зі значним спектром рідкісних 
і зникаючих видів флори і фауни.

На західному березі Тилігульського лиману розташовані населені пункти: 
Кошари, Любопіль, Пшонянове, Кордон, Мар’янівка, Червона Нива, Широке, 
Калинівка, Каїри, Волкове, Донська Балка, Косівка, Степанівка, Гуляївка, 
Софіївка, Златоустове, на східному – Прогресівка, Ташине, Анатолівка, Червона 
Україна та курортна зона «Коблеве». Кількість населення, що постійно мешкає 
в зоні Тилігульського лиману, становить приблизно 10 тис. осіб.
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Через акваторію Тилігульського лиману проходять 3 магістральні трубопро-
води : аміакопровід Тольятті – Горлівка – Одеса, газопровід Шебелинка – Одеса, 
нафтопровід Херсон – Снігурівка – Одеса.

Бондаренко О. Ю. Флора пониззя дністерсько-тилігульського межи-
річчя (Одес. обл., Україна) // Чорномор. ботан. журн. – 2015. – Т. 11,  
№ 3. – С. 278-296.

У пониззі межиріччя Дністер – Тилігул зростають 862 види вищих судинних 
рослин; переважають гемікриптофіти (51,6%). Більшість видів флори – представники 
рудерального (24,0%) і степового (21,4%) флороценотипів. В екологічному відно-
шенні переважають ксеромезофіти (34,7%) та геліофіти (72,0%). Синантропними 
рослинами є 51,0% видів. У межиріччі локалізовано 93,1% інвазійних видів Північного 
Причорномор’я. Визначено місце зростання 66 рідкісних видів. Встановлено, що 
локальні флори долин лиманів представлені більшою систематичною різноманіт-
ністю, ніж флори долин невеликих річок. Ранг панівних флороценотипів, а також 
екологічних груп, для більшості локальних флор зберігається. З’ясовано, що флори 
долин лиманів – менш синантропізовані, ніж флори невеликих річок. 

Даниленко В. Л. Сучасні проблеми екосистеми Тилігульського лиману / 
В. Л. Даниленко, І. О. Мазур, І. В. Наконечний // Природа західного Полісся 
та прилеглих територій : зб. наук. пр. – Луцьк , 2015. – № 12. – С. 44-50.

Автори узагальнили результати досліджень сучасного стану екосистем 
Тилігульського лиману, проаналізували динаміку деструктивних явищ та при-
чини їх виникнення. Оцінка лиману виявила тенденцію застою більш солоних 
і щільних вод в придонних шарах, сезонну зміну рівня солоності (збільшення 
влітку, нормалізація в осінньо-зимовий період і навесні). Встановлено, що 
в нижній частині лиману солоність води на 6-9%0 вища за середні показни-
ки солоності морської води, що є свідченням незворотного засолення вод. 
Аналітичне узагальнення матеріалу щодо оцінки сучасного стану Тилігульського 
лиману свідчить про неспроможність водних екосистем до самовідновлення 
та саморегуляції за умов різкого зростання солоності. Автор пропонує для об-
говорення одну із стратегій корекції стану лиману.

Китик В. Три джерела лиману // Одес. вісті. – 2015. – 29 серп. – С. 1.
Проблеми Тилігульського лиману автор обговорює з В. Петрусенко, дирек-

тором регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».
Тилігул – єдине місце у світі, де живуть крачки, які літають зимувати  

за 7 тис. км до Африки. Завдяки їм Тилігул підпадає під дію Рамсарської кон-
венції про водно-болотні угіддя. В. Петрусенко вважає, що парку потрібно 
надати статус державного. Це допоможе вирішити проблеми лиману. Одна 
з них – підняти рівень води у водоймі, який нині на 0,6 м нижчий за рівень 
моря. Для вирішення цієї проблеми було запропоновано реконструкцію каналу. 
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Комунальне підприємство «Облтрансбуд» закінчує розробку проекту перебудо-
ви всієї системи гідроспоруд. Проект обійдеться не менш, ніж у мільйон гривень. 
Перевагою проекту є передбачені інженерами бонова загорожа і дамби. Без них 
через 5 років канал повністю затягнеться, шлях від моря буде відрізаний. Деякі 
фахівці вважають, що при підживленні лиману морською водою збільшиться 
його солоність. Яким чином це позначиться на фауні водойми, передбачити 
неможливо.

Поки чиновники вирішували і шукали кошти, місцеві рибалки самі знайшли 
80 тис. гривень і за ці гроші прочистили канал, наскільки змогли. Мерія Березівки 
провела роботи по розчищенню річки Тартакайка, що є притокою річки Тилігул, 
русло якої також замулилося, а місцями заросло очеретом. Для того, щоб річка 
Тилігул змогла прийняти великі маси додаткової води, її русло потрібно роз-
чистити, інакше почнуться розливи і затоплення полів. Слід відзначити, що 
міжнародний природоохоронний фонд, що базується у Швейцарії, бере на себе 
фінансове забезпечення розчищення русел річок.

Тучковенко Ю. С. Гидрохимический режим Тилигульского лимана в со-
временный период / Ю. С. Тучковенко, Ю. И. Богатова, О. А. Тучковенко // 
Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту : наук. журн. – 2015. – № 19. – С. 126-132.

У статті на основі аналізу даних натурних спостережень, виконаних 
у 2002-2015 рр., подано характеристику сучасного гідрохімічного режиму 
Тилігульського лиману. Показано, що у порівнянні з початком 80-х років ХХ ст. 
у лимані значно зменшилися концентрації амонійного азоту та збільшилися 
концентрацій мінерального фосфору. Первинне продукування органічної ре-
човини в лимані стримується відносно низькими концентраціями мінерального 
азоту. Внаслідок малої пропускної спроможності штучного сполучного каналу 
«лиман-море» і режиму його функціонування в лимані впродовж багатьох 
років відбувається накопичення мінеральних і органічних сполук фосфору. 
Значні запаси сполук біогенних елементів, органічної речовини акумульовані 
в донних відкладах лиману. Збільшення надходження в лиман як морських, так 
і річкових вод може сприяти зростанню концентрацій органічної речовини 
у водах лиману. Проте при збільшенні пропускної спроможності каналу сполуки 
біогенних елементів не тільки надходитимуть у лиман, накопичуючись у ньому, 
але й виводитимуться з лиману у море.

Тучковенко Ю. С. Оценка влияния руслового водообмена с морем 
на изменчивость уровня и солености воды в Тилигульском лимане / 
Ю. С. Тучковенко, Д. В. Кушнир, Н. С. Лобода // Укр. гідрометеорол. журн. – 
2015. – № 16. – С. 232-241.

За результатами гідродинамічного моделювання з використанням чи-
сельної моделі Delft3D-FLOW визначені можливості запобігти подальшому 
засоленню Тилігульського лиману шляхом реконструкції з’єднувального 
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каналу «лиман-море» та зміни регламенту його функціонування, а також шляхом 
збільшення річкового стоку в лиман. Показано, що для стабілізації рівня води 
та уповільнення темпів зростання солоності вод у лимані найбільш ефективним 
є варіант цілорічного функціонування з’єднувального каналу «лиман-море». 
Стабілізації сприятиме різноспрямований водообмін через канал, обумов-
лений коливаннями рівня води у лимані і морі, що викликані вітром. Однак 
при збереженні сучасного рівня водогосподарської діяльності на водозбірному 
басейні лиману тенденція збільшення солоності його вод все ж збережеться. 
Лише відновлення природних обсягів річкового стоку в лиман здатне звести 
тенденцію збільшення солоності його вод до мінімуму.

Бондаренко О. Ю. Біоморфологічна структура флори лиманів межиріч-
чя Дністер-Тилігул (Україна) // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. 
Серія: Біологія.– 2016. – Вип. 1(38). – С. 23-32.

На основі флористичних досліджень 2001-2014 рр. у пониззі межиріччя 
Дністер-Тилігул установлено спектр життєздатних форм флори долин лиманів. 
За кількістю гемікриптофітів та фанерофітів флора наближається до показників 
для флор Середньої Європи.

Сахненко О. И. Результаты расчета ветроволновой динамики вод 
в Тилигульском лимане // Укр. гідрометеорол. журн. – 2016. – №18. –  
С. 140-149.

Автор вивчив особливості просторового розподілу основних параметрів 
вітрових хвиль, таких як висота, середній період, середня довжина, на акваторії 
Тилігульського лиману. Наведено оцінки придонних орбітальних швидкостей 
хвильових рухів, що визначають транспорт донного матеріалу.

Максимальні висоти хвиль спостерігалися в центральній, найбільш 
глибоководній частині лиману, а також у південній частині акваторії та біля 
навітряних берегів. При штормових вітрах максимальні висоти хвиль згідно 
з результатами моделювання становлять 0,83 м. На підставі розрахунків вітрових 
хвиль за моделлю SWAN (моделювання хвиль поблизу берегів), виконаних 
з використанням даних спостережень за вітром у 2012 р., побудовані режимні 
функції висот вітрових хвиль для різних частин лиману. Проаналізовано оцінки 
висот вітрових хвиль у характерних точках акваторії лиману. Визначено про-
сторові поля вітро-хвильових течій в лимані в умовах дії стаціонарних вітрів 
південного та західного нарямків.

Тузлівські лимани 
Для лиманів Тузлівської групи характерна витягнутість чаші майже пер-

пендикулярно долинам річок. Ширина лиману Шагани перевищує довжину 
в 1,8 раза, у лиманах Алібей, Карачаус і Бурнас, в які впадають річки Хаджидер, 
Царичанка і Алкалія, довжина в 1,2-1,5 раза перевищує ширину. В місцях 
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впадіння річок, балок, потічків берегова лінія утворює контури мілководних 
заток і «вторинних» лиманів: Джаншейського з затокою Ставок, Шагани з за-
токами Мартаза і Будури, Алібей з лиманами Карачаус і Хаджидер, Бурнасу 
з лиманами Курудіол і Солоне.

Група Тузлівських лиманів з прибережною акваторією підтримують багате 
різноманіття рослин. Значну частину їх внесено до Червоної книги України 
та Європейського червоного списку. Фауна узбережжя лиманів налічує близь-
ко 290 видів хребетних тварин, 59 з них занесені до Червоної книги України. 
Землі лісового фонду складають 541 га. На узбережжях лиманів розташовані 
штучні лісові урочища Жовтий Яр, Тузли та Лебедівка, які перебувають у віданні 
державного підприємства «Саратське лісове господарство», іншими посадками 
опікувалися сільські ради, значну їх частину вирубали, і нині це поодинокі дерева.

З метою збереження, відтворення та ефективного використання саме 
природних комплексів та об’єктів, які мають особливу цінність (природоохо-
ронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню, естетичну), у 2011 р. 
створено Національний природний парк «Тузловські лимани». Він розташований 
у Татарбунарському районі, на площі 27 865 га. Парк охоплює акваторії та узбе-
режжя 11 лиманів, піщаний пересип між лиманами та морем і смугу прилеглої 
морської акваторії шириною 200 м. Протяжність материкового узбережжя 
лиманів становить 139 км, ширина ділянок парку вздовж узбережжя – до 100 м, 
довжина приморської коси-пересипу – 36 км, її ширина – від 50 до 400 м. Флора 
національного природного парку «Тузловські лимани» нараховує 563 види 
вищих судинних рослин з 310 родів і 83 родин. Тузлівська група лиманів є 
водно-болотним угіддям міжнародного значеня, головним чином, як місце 
перебування водоплавних птахів. Через територію парку проходить один 
з найбільших транспортних міграційних коридорів для птахів, якими вони 
летять до Європи, Азії та Африки. На території парку встановлено перебування 
257 видів птахів (близко 60% усього видового складу птахів України), з яких 
54 занесені до Червоної книги України та інших природоохоронних списків, 
та гніздування понад 60 видів птахів (22% від видового складу птахів, що гніз-
дяться на территорії України).

Бойко С. Били экологов и угрожали заколоть вилами // Одес. вісті. – 
2015. – 25 черв. – С. 7.

Конфлікт між адміністрацією Національного парку «Тузловські лимани», очо-
люваного вченим В. Русєвим, і місцевими браконьєрами все частіше переходить 
у силову фазу. 21 травня на березі озера Хаджидер невідомі напали на групу 
співробітників парку і побили їх. Дирекція парку не проти того, щоб на його 
території велася господарська діяльність, але вона повинна бути узгоджена 
з адміністрацією парку та здійснюватися за встановленими правилами, щоб 
не зруйнувати екосистему парку. Загострення ситуації підтверджують і в об-
ласній поліції, яка почала шість кримінальних справ за різними епізодами. 
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Член громадської ради поліції В. Балинський вважає, що справи має вести 
обласне управління, адже у справах замішані колишні охоронці, які чинять тиск 
на слідство. Він упевнений, що в «схемі» беруть участь і чиновники з міністерств. 

Коритнянська В. Г. Облігатнопаразитні фітотрофні гриби 
Національного природного парку «Тузловські лимани» (Одеська об-
ласть, Україна) / В. Г. Коритнянська, О. М. Попова // Чорномор. ботан. 
журн. – 2015. – Т. 11, № 3. – С. 330-337.

У результаті вивчення виявлено 40 видів із порядків Albuginales (1 вид), 
Erysiphales (12) Peronosporales (6) та Pucciniales (21). 31 вид – нові для території 
парку. Іржастий гриб Uromyces aeluropodis-repentis – новий для правобережжя 
Степу України, види Erysiphe buhrii, Peronospora holostei, Puccinia liliacearum, 
Uromyces giganteus – рідкісні для правобережжя степової зони та України в ці-
лому. Згадані гриби паразитували на 51 виді вищих рослин з 44 родів і 26 родин. 
Серед уражених рослин Thlaspi perfoliatum – новий для території України вид 
рослини-живителя гриба Albugo candida та два види – Ornithogalum boucheanum 
і Trachomitum sarmatiense, занесені до Червоной книги України ( 2009).

Листопад О. Шаланди є, кефалі нема // Уряд. кур’єр. – 2015. – 10 ли-
стоп. – С. 5.

У національному парку «Тузловські лимани» зафіксовано не тільки масове 
браконьєрство, а й спроби знищити всю тамтешню живність.Парк включає 
акваторії, береги лиманів і косу, яка відокремлює лимани від моря. Ще навесні 
лимани були з’єднані з морем каналом на 24-му кілометрі коси. Цей відтинок 
перебуває в найбільш контрольованій частині НПП – заповідній. Попри цей 
статус, не повідомивши керівництво НПП, влітку на косу заїхала важка техніка, 
щоб засипати канал. Громадськість неодноразово повідомляла про тракторні 
десанти і районну міліцію і прокуратуру. Складали протоколи, відкривали кримі-
нальні справи. Але канал і далі засипали. Це зафіксовано в акті Держекоінспекції 
північно-західного регіону Чорного моря. Навіщо закривати канал? Пояснення 
цьому просте : не буде каналу – риба залишиться в лиманах, легше буде ловити, 
адже з настанням осені кефаль каналом переходить з лиманів у море, шукаючи 
теплішу воду. Паралельно із засипанням каналу на 24-му кілометрі «невідомі» 
викопали канал на 2-му, «незаповідному», кілометрі коси. Оскільки природний 
канал було засипано, протягом вересня-жовтня кефаль намагалася вийти в море 
через штучний мілководний хід. Тут на рибу вже чекали і виловили її 20 тонн. 
Хто ж винуватець ? Традиційно ловом у лиманах займалися місцеві рибалки, 
та у 2015 р. конкуренцію їм раптом склав кооператив «Граніт 2», одним із за-
сновників якого став директор НПП «Тузловські лимани».

Після візиту міністра екології та природних ресурсів до НПП «Тузловські 
лимани» та «Нижньодністровський» було складено план сприяння обом на-
ціональним паркам, який передбачав також і кадрові зміни. Минуло понад 
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два місяці, а нічого не відбулося. Громадськість уже не перший рік закидає 
Мінприроди скаргами. У відповідь – лише обіцянки «розібратися» та висновки 
щодо відсутності грубих порушень з боку адміністрації парків.

Попова О. М. Дендрофлора Національного природного парку «Тузлівські 
лимани» // Чорномор. ботан. журн. – 2015. – Т. 11, № 3. – С. 386-396.

Дендрофлора узбережжя Тузлівських лиманів включає 86 видів з 56 
родів. Дерев 46 видів, кущів 23 види, напівдеревних рослин 17. 8 з 10 ден-
дросозофітів –у Червоному списку МСОП, 3 – у Червоному списку Одеської 
області).

На території присутні 5 видів з високою інвазійною спроможністю, в тому 
числі 2 види – трансформери. Дендрорізноманіття НПП «Тузловські лимани» 
формується, головним чином, за рахунок штучних лісових урочищ Лебедівка, 
Жовтий Яр і Тузли (73,3% усіх видів). Насадження утворені 63 породами, з них 
32 аборигенних та 28 адвентивних для Одеського регіону. Чотири лісові породи 
вийшли за межі урочищ та входять до складу степових і псамофітних природних 
угруповань. Природна дендрофлора налічує 20 видів, серед них кущовидне 
дерево, кущі (2), кущики, напівкущі (2) та напівкущики (14).

Вишневський В. Природа у нас одна, а аспекти різні // Уряд. кур’єр. – 
2016. – 4 черв. – С. 3.

Тема статті – проблеми природних заповідників, національних природних 
парків, батанічних садів та ін. Тут обмежено господарську діяльність, натомість 
передбачено відвідування їх з метою відпочинку, наукових досліджень.Однак, 
на думку автора, територія будь-якого об’єкта природно-заповідного фонду 
(ПЗФ) – це ласий шматок для забудови й використання тамтешніх ресурсів, 
зокрема рослинних чи тваринних. Там неминучий конфлікт інтересів, зокрема 
між адміністрацією цих об’єктів і тими, хто хоче поживитися. Один із способів 
залагодження конфлікту – домовленість, підкріплена чимость матеріальним. А як 
бути, коли керівництво заповідника чи національного парку непоступливе? Така 
ситуція склалася з Національним природним парком «Тузловські лимани», який 
недавно очолив І. Русєв, доктор біологічних наук, відомий в Україні та за її межа-
ми природоохоронець. Він одразу почав боротися зі згубним впливом людини 
на природу. Однак його позиція дуже не сподобалась окремим представникам 
місцевої громади, які здавна звикли рибалити у заповідних водоймах. Зрештою 
дійшло до абсурду: тих, хто захищає природу, почали називати «екологічними 
терористами» і навіть погрожувати фізичною розправою. І хоч викладені факти 
очевидні, правоохоронні органи залишаються інертними.

У статті піднято питання і про навчальні дисципліни, які вивчають у школі 
та вишах, адже в урядовій постанові від 29 квітня 2015 р. «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими готують здобувачів вищої 
освіти» забуто одну із найдавніших фундаментальних наук, а саме географію.
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Складові водних балансів озера Катлабух / Є. Д. Гопченко,  
Ж. Р. Шакірзанова, Ю.С. Медведєва, М. М. Бурукова // Вісн. Одес. держ. 
екол. ун-ту. – 2016. – Вип. 20. – С. 52-59.

У статті подаються фізико-географічні, морфометричні, гідрологічні, гід-
ротехнічні характеристики озера Катлабух, а також річок, які його живлять; 
розраховано та проаналізовано складові водних балансів озера за 2007-2014 рр. 
Автори встановили, що приходну частину водних балансів у найбільшій мірі 
визначають опади на водну поверхню озера і надходження води з Дунаю 
самопливним шляхом. 

Шутяк С. Котеджі на Піщаній косі // Природа і суспільство. – 2016. –  
4 листоп. – С. 5.

У статті йдеться про самочинне будівництво у межах прибережних смуг, 
а також в об’єктах природного фонду. Масовість таких забудов свідчить про те, 
що в Україні відсутній державний архітектурно-будівельний контроль, пору-
шуються Закони України «Про регулювання містобудівельної діяльності», «Про 
охорону навколишнього середовища». Конкретним прикладом є забудова 
Піщаної коси Чорного моря (Татарбунарський район, Одеської області). Піщана 
коса формує систему лиманів, які є Рамсарськими угіддями і знаходяться у межах 
Національного природного парку «Тузловські лимани». Лимани перебувають 
під особливою охороною відповідно до міжнародного та національного законо-
давств. Оскільки Піщана коса має довжину 55 км, а ширину 100 м, то відповідно 
до Земельного та Водного кодексів вона є прибережною захисною смугою. 
Будувати на ній будинки, санаторії, пансіонати не можна, бо така антропоген-
ная діяльність негативно впливає на стан коси та лиманів. Однак ще в липні 
2014 р. були зафіксовані перші самочинні забудови коси. Державна архітек-
турно-будівельна інспекція (ДАБІ) склала приписи щодо незаконної забудови 
та припинення незаконної діяльності. Однак станом на цей час забудова триває, 
що свідчить про бездіяльність інспекції. 

Хаджибейський лиман 
та міжлимання 

Стан територіально-аквальної системи Хаджибейського лиману є одні-
єю з найбільш гострих екологічних проблем Одеської агломерації. Рівень 
води в Хаджибейському лимані вищий за рівень моря і низинних територій 
Куяльницько-Хаджибейського пересипу. Гідрологічний режим Хаджибейського 
лиману в останні десятиріччя характеризувався суттєвим підвищенням рівнів 
води у ньому за рахунок інтенсивного скидання у лиман стічних вод з СБО 
«Північна». Це є загрозою у період багатоводних весняних водопіль і дощо-
вих паводків : може відбутися переповнення лиману поверхневими водами, 
внаслідок цього – переливання води через дамбу і, як наслідок, можливе 
затоплення автошляху та Пересипу.
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Маючи потужний оздоровчий і господарський потенціал, Хаджибейський 
лиман у наш час не відповідає базовим санітарним нормам та умовам рекре-
аційного використання і риборозведення. На лимані розташовані курорти 
Хаджибей і Холодна Балка – найстаріші грязьові курорти в Російській імперії. 
У с. Холодна Балка грязелікарня як відділення однієї з міських лікарень Одеси 
була відкрита ще 1883 р. Основні природні лікувальні фактори – грязі і ропа 
Хаджибейського лиману. За хімічним складом хаджибейська ропа – хлорид-
на, натрієво-магнієва. Грязі, запаси яких оцінюються в 13 млн м3, – широко 
застосовуються для грязелікування. Внаслідок антропогенного втручання 
бальнеологічні ресурси лиману майже знищені.

Шлях до екологічної реабілітації Хаджибейського лиману і поліпшення 
стану вод Одеської затоки має бути розпочатий з повного очищення стоків 
міста. 

На думку деяких науковців, поліпшити гідрологічний стан лиману до-
поможе створення в зоні Хаджибейського лиману портово-промислового 
комплексу, нових магістральних транспортних естакад, побудова судноплав-
ного каналу «Хаджибейський лиман – Чорне море». Введення в дію каналу 
призведе до зменшення рівнів води у лимані, зниження загрози затоплення 
Куяльницько-Хаджибейського пересипу, поліпшення кратності водообміну 
за рахунок вільного водообміну лиману з морем і циркуляції води в його 
чаші, реабілітації екологічного стану лиману, відтворення заплавних тери-
торій як рекреаційної зони відпочинку одеситів, реабілітації оздоровчих 
ресурсів Хаджибейського лиману і створення умов для порятунку від 
обміління бальнеологічного курорту – Куяльницького лиману. 

Головіна О. І. Кластерний підхід до управління проектами в зоні між-
лимання / О. І. Головіна, О. П. Павленко // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: 
сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – 
Одеса, 2015. – С. 42-44.

Відсутність законодавчої регламентації створення і діяльності кластерів 
в Україні автори вважають позитивним фактором, якщо оцінювати його як 
відсутність обмежень для вільного розвитку і становлення кластерних струк-
тур. Саме це зумовило необхідність проведення комплексних і системних 
досліджень у сфері управління проектами в зоні міжлимання. Кластерна 
модель управління проектами дозволить скоротити витрати на виконання 
проектів, у той же час будуть враховані вимоги щодо захисту навколишнього 
природного середовища. Сучасні інформаційні технології дозволять забез-
печувати взаємозв’язок і взаємодію з працівниками підрозділів кластера 
та зацікавленими структурами, налагодити координацію і синхронізацію 
діяльності при роботі над єдиним проектом.
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Гриб О. М. Методика можливого переповнення Хаджибейського 
лиману – водосховища (на прикладі травня 2015 року) // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 34-37.

В основу методики оцінки можливого переповнення Хаджибейського лима-
ну покладено модель водного балансу водойми. У статті викладено результати 
розрахунку наповнення лиману у травні 2015 р. за різними варіантами кри-
тичності рівня наповнення : найгірший, найкращий, оптимальний. Встановлено, 
що найбільш оптимальним режимом функціонування лиману-водосховища 
був варіант, при якому об’єм наповнення водойми та рівень води за місяць 
майже не змінюються. 

Гриб О. М. Про можливість використання існуючих штучних 
водойм в гирловій ділянці річки Свинна для зниження рівня води 
у Хаджибейському лимані при позначках рівня води, вищих за 1,5 м 
БС // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 37-39.

За даними досліджень ОДЕКУ, які виконувалися в 2011 р., перші три 
штучні водойми в гирловій ділянці р. Свинна, що впадає в Палійовську затоку 
Хаджибейського лиману, при позначці рівня 1,5 м БС мають ємність 9,2 млн м3 
та площу водної поверхні 13,9 млн м3. Позначки гребель водойм дорівнюють 
приблизно 3,0 м БС, а позначки дна їх водопропускних споруд – 1,0-1,5 м БС. 
Ці водойми можна наповнювати через існуючі водопропускні споруди водою 
з Палійовської затоки, що дасть можливість знижувати рівень води у лимані.

Гуменюк Г.Б. Порівняльна характеристика вмісту концентрацій 
важких металів у складових гідроекосистеми Хаджибейського ли-
ману // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи роз-
витку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 44-47

У ході експедиції працівники Тернопільського національного педаго-
гічного університету ім. В. Гнатюка (вереснь 2014 р.) досліджували проби 
мулу та води Хаджибейського лиману на вміст важких металів. Для аналізів 
динаміки розподілу важких металів у воді та донних відкладах дані середніх 
значень вересня 2014 р. були порівняні з середніми даними, одержаними 
працівниками Одеського інституту водного господарства на початку 2000-х 
років.
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Ісак О. С. Гідроекологічні проблеми Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, шляхи їх вирішення / О. С. Ісак, І. А. Соколовська // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 54-56.

Хаджибейський лиман – лиман закритого типу, відокремлений від моря 
Куяльницько-Хаджибейським пересипом завширшки близко 4,5 км. Дно лиману 
на глибині 2 м вкрите шаром чорного мулу. У лиман впадає річка Малий Куяльник. 
Гідрологічний режим лиману залежить також від скиду вод із СБО «Північна», який 
становить 150-170 млн м3 на рік (чверть об’єму лиману). Це основе джерело забруд-
нення. Через скидання прісних вод солоність води за останні десятиліття знизилася 
від 20-25%0 до 5-6%0. Взимку надлишок води з лиману перекачують у море.

На березі лиману розташовані поселення : Усатове (у селі розміщується санато-
рій «Хаджибей»), Нерубайське, Холодна Балка та інші, дачні масиви, у верхів’ях – тва-
ринницькі фермерські господарства, які також забруднюють лиман. Для запобігання 
забрудненню водних джерел потрібно здійснити ряд організаційних, технічних 
та науково-технічних заходів : побудувати нові та реконструювати існуючі очис-
ні та каналізаційні споруди; впровадити нові технології очищення стічних вод; 
створити прибережні смуги водоохоронних зон річок та водойм, зони санітарної 
охорони об’єктів питного водопостачання; розвивати нормативно-правову базу.

Карпенко О. О. Екологічна безпека території міжлимання в контексті 
вимог сталого розвитку / О. О. Карпенко, В. Т. Чабаненко, В. В. Бужениця // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-
ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, 
території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 
листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 62-65.

Оцінка екологічної ситуації в зоні міжлимання повинна виходити з відповід-
ності допустимої затратності території фактичному навантаженню та з аналізу 
збитків, які завдають природі і людині забруднення.

Територія міжлимання характеризується надмірним техногенним наванта-
женням на природне середовище, нерівномірною територіальною концентрацією 
виробництва, високою енергоємністю. Основне завдання – визначити технічно, 
екологічно й економічно обгрунтовану систему заходів для охорони довкілля 
в районі розміщення підприємств.

Под контролем городских властей. События. Факты. Комментарии // 
Одес. вісті. – 2015. –15 серп.– С. 3.

На початку серпня розпочали зміцнювати водовідбійну стіну 
Хаджибейського лиману : вздовж окружної дороги зафіксовано чотири про-
моїни. Прорив дамби загрожує руйнуванням залізничних шляхів, автошляхів 
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і комунікацій, що зв’язують житловий масив Котовського з центром міста. У зоні 
затоплення може опинитися район від Жевахової гори до Пересипського мосту. 
Працівники комунального підприємства «Міські дороги» ліквідували промоїни 
та укріпили близько 200 метрів водовідбійної стіни з боку лиману. 

Скачек А. М. Первоочередные задачи, экологические, рекреацион-
ные, градостроительные и транспортные аспекты реабили-
тации и развития зоны Хаджибейского лимана / А. М. Скачек,  
М. П. Фрейлин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 
18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 103-106.

На думку авторів, головне із завдань – зниження рівня лиману до морського, 
що має бути розпочато негайно, із задіянням інженерної інфраструктури, по-
тужність якої дозволить вирівняти горизонт лиману з середнім за кілька років 
рівнем моря. Далі – доведення до максимального рівня очищення стічних вод, 
що надходять на станцію біологічного очищення (СБО) «Північна». При цьому 
найкращі можливості для екологічної реабілітації полів фільтрації та їх рекреацій-
ного, екологічного і містобудівного освоєння забезпечує закрита схема очищення 
спорудами, розміщеними під землею (в конкретному випадку, під штучним земля-
ним пагорбом). Не менш важливим є проведення санітарно-хімічних досліджень 
донних відкладів лиману і ґрунтів полів фільтрації, без яких неможливо планувати 
заходи з реабілітації акваторії і плавневої зони лиману, забруднених внаслідок 
діяльності СБО «Північна». Автори статті вважають що оптимальним рішенням 
є судноплавне з’єднання лиману з морем, що відкриє шлях до проведення 
комплексних екологічних і містобудівних перетворень, які матимуть позитивне 
значення не тільки для лиману і довкілля, але підвищать якість життя завдяки 
перетворенню депресивних територій Куяльницько-Хаджибейського пересипу 
на курортно-рекреаційний і туристичний район з розвиненою інфраструктурою.

Тригуб В. І. Вміст фтору в ґрунтах і підземних водах Куяльницького 
та Хаджибейського міжлимання // Матеріали Всеукраїнської нау-
ково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: 
сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – 
Одеса, 2015. – С. 113-115.

Згідно з ГОСТ 17.4.1.92.83. «Охорона ґрунтів» фтор віднесений до першого 
классу високонебезпечних хімічних речовин, що забруднюють ґрунт. Джерелами 
антропогенного забруднення ґрунтів фтором є мінеральні добрива, меліоранти 
(фосфогіпс), зрошувальні води, атмосферні опади, викиди промислових підпри-
ємств тощо. Кількість фтору в ґрунтах, наявність його в рослинах і ґрунтових водах 
залежить від гранулометричного і мінералогічного складу, значення рН, вмісту 
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карбонатів та інших властивостей ґрунтів. Як показали дослідження, у верхніх 
горизонтах чорноземів південних, зразки яких відбирали в межах території 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, валовий вміст фтору коливається 
в межах 131,0-250, 8 мг/кг, тобто значно нижче ГДК.

Одним із основних джерел надходження фтору в організм людини є природні 
води. Численні дослідження свідчать, що кількість фтору в питній воді в кон-
центрації до 1,5 мг/ дм3 не впливає на організм людини негативно. Шкідливою 
для здоров‘я вважають концентрацію фтору вищу за 2 мг/дм3. Населені пункти 
досліджуваної території користуються переважно водою з підземних джерел 
(міжпластові та ґрунтові води). Вміст фтору у водах свердловини, закладеної 
на межиріччі Куяльник-Хаджибей, в районі с. Алтестове, – 2,28 мг/ дм3, що вище 
гранично допустимих значень і може призвести до захворювання населення, 
зокрема стоматологічними хворобами.

Шакірзанова Ж. Р. Ефективність методики довгострокового прогнозу 
надходження поверхневих вод до Хаджибейського лиману // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний 
потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 129-132.
Шакірзанова Ж. Р. Методика довгострокового прогнозу наповнення 
поверхневими весняними водами Хаджибейського і Куяльницького ли-
манів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2015. – № 1(36). – С. 17-24.

Автор обґрунтовує методику довгострокового прогнозу надходження 
поверхневих вод з водозбору Хаджибейського, а також сусіднього з ним 
Куяльницького лиманів за обмеженості або відсутності даних гідрометеоро-
логічних спостережень. Вона дозволяє визначити ступінь наповнення водойм 
поверхневими тало-дощовими водами з передбаченням за 15 діб і більше, 
що дозволить вчасно приймати рішення щодо противопаводкових заходів 
у весняний період.

Подібна методика прогнозування може бути використана і для інших 
закритих лиманів Причорномор’я. 

Герасим’юк В. П. Мікроскопічні водорості бентосу Хаджибейського 
лиману (Одеса, Україна) / В. П. Герасим’юк, А. О. Долінська // Вісн. Одес. 
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія : Біологія. – 2016. – Т.21,вип.1(38). –  
С. 130-140.

У статті наведено результати досліджень (2001-2015 рр.) видового складу 
мікроскопічних водоростей бентосу Хаджибейського лиману. Виявлено 100 
видів водоростей, які належать до 6 відділів, вперше знайдено 35 нових видів,  
2 види (Mallomonas apochromatica Conrad, Distigma striato-granulata Skuja) – нові 
для території України.
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Дятлов С. Є. Донні відкладення південної частини Хаджибейського 
лиману в умовах хронічного забруднення / С. Є. Дятлов, О. В. Кошелєв, 
С. О. Запорожець // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : 
Біологія. – 2017.– № 2(69). – С. 60-63.

Автор наводить дані щодо забруднення донних відкладень південної 
частини Хаджибейського лиману важкими металами, ранжованими на класи 
якості відповідно до Водної рамкової директиви ЄС. За даними хімічного аналізу 
і біотестування водних екстрактів донних відкладень (з використанням як 
тест-об’єкта молоді Tammnocphalus platyurus Packard ) було встановлено, що 
донні вікладення у зоні впливу стічних вод СБО «Північна» відповідають класу 
3 (задовільно). До класу 5 (дуже погано) були віднесені донні відкладення, що 
були відібрані у районі с. Холодна Балка, куди надходять зливові й талі води 
з великої водозбірної площі.

Шаболатський (Будацький) лиман
Шаболатський (Будацький) лиман, розташований у північно-західній 

частині Чорного моря, відділяє від моря піщана коса (Будацька коса) про-
тяжністю 17 км, шириною 50-70 м, висотою над рівнем моря від 0,8 до 2,4 м 
і загальною площею 3200 га. У північно-західній частині водойми гострим 
кутом вклинюється в сушу Аккембетська затока довжиною 4 км, шириною 
0,8 км, площею 130 га. На північному сході до лиману примикає невелика 
Приморська затока, яка пересихає. Лиман мілководний, максимальна 
ширина (без Аккембетської затоки) 2,5 км., максимальна глибина – 2,2 м, 
середня – 1,05 м. Береги з боку суші обривисті, від 5 – 10 м до 20 – 35 
в районі села Сергіївка. З боку моря – низький, не більше 1,5 м, пересип, 
що має в західній частині прорву для водообміну і міграції риби.

Шаболатський (Будацький) лиман – солоний, як і Шагани, Алібей, Бурнас. 
За рахунок підземних джерел північно-східна частина лиману є найбільш 
опрісненою (солоність 2-14%0), південно-західна і центральна частини 
лиману найбільш солоні (солоність 15-32%0). 

Грязі Шаболатського лиману за своїми хімічними та фізичними 
властивостями подібні до грязей Куяльницького лиману і застосовуються 
для лікування з кінця 19 ст. За сучасною класифікацією вони відносяться 
до слабосульфідних, середньомінералізованих, хлоридних, натрієвих 
грязей. 

На березі лиману розташовані пгт Сергіївка, села Біле, Чабанське, 
Косівка, Попаздра, Приморське, Курортне.

Шаболатський лиман – одна з найбагатших у біологічному відношенні 
водойм лагунного типу в Північному Причорномор’ї, із значною кормовою 
базою для риб. Тут живуть цінні породи риб – кефалі, глоси, бички та ін.

В останні роки стан Шаболатського лиману став різко погіршуватися : 
знижується солоність ропи, змінюється флора і фауна.
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Придунайські озера

Придунайські озера на території України – це особливий природний об’єкт 
з унікальним режимом. Найбільшими з водойм українського Придунав’я є 
озера Кагул, Картал, Ялпуг з Кугурлуєм, Саф’ян, Катлабух, Китай. Сумарний об’єм 
великих придунайських озер Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай і Сасик 
приблизно дорівнює річному стоку таких річок, як Псел (ліва притока Дніпра), 
Случ (басейн Прип’яті), Стир (права притока Прип’яті). Середня глибина – 0,7-
2,0 м, максимальна досягає (у повінь та паводки) 6,4-7 м. Свого часу озера були 
частиною великої Дунайської затоки. Процес їх трансформації в прісноводні 
водойми тривав кілька тисяч років – у міру заповнення затоки річковими 
наносами і просування дельти Дунаю на схід.

Гідрологічний режим придунайських озер визначається комплексом факто-
рів, з яких вирішальний – вплив Дунаю. Всі озера пов’язані протоками з Дунаєм, 
з Кілійським гирлом. Раніше цей зв’язок був безпосереднім, режим водойм 
майже повністю визначався Дунаєм, оскільки через протоки здійснювався 
вільний водообмін між річкою і водоймами. Накопичення протягом багатьох 
років алювіальних відкладень на заплавах та обміління проток призвели до по-
ступового відокремлення озер від річки. Зв’язок перетворився на епізодичний 
і однобічний – озера поповнювалися водою лише при високому рівні води 
в Дунаї, тому для активізації водообміну озер з Дунаєм були збудовані штучні 
канали та шлюзи. Рівневий режим придунайських озер регламентується пра-
вилами експлуатації водосховищ і рішеннями міжвідомчих комісій.

Наразі якість вод у системі озер за більшістю параметрів не відповідає 
вимогам до зрошувальних вод, встановленим державними стандартами України. 
В озерах спостерігається зростання вмісту біогенних елементів та забруднюючих 
речовин, що обумовлено використанням добрив у сільському господарстві, 
а також потраплянням у водойми комунально-побутових стоків (без належного 
очищення) з населених пунктів та промислових об’єктів, саме тому в середині 
1980-х та на початку 1990-х років траплялися випадки масової загибелі риби. 

Існує дві основні категорії факторів, які визначають сучасний стан при-
дунайських озер : прямі антропогенні фактори у дельті та фактори, пов’язані 
зі зміною клімату.

Бурукова М. М. Визначення складових водних балансів озера 
Катлабух // Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених 
ОДЕКУ, 11-15 трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 65-66.

Мета роботи: аналіз фізико-географічних, морфометричних, гідрологічних, 
гідротехнічних характеристик озера, а також річок, які його живлять; розрахунок 
складових водних балансів оз. Котлабух за 2007-2014 рр. Згідно з отриманими 
результатами прихідну частину водних балансів у 2007-2014 рр. у найбільшій 
мірі визначають опади на водну поверхню озера і надходження води з р. Дунай 
самопливним шляхом. У витратній частині найбільший відсоток становить 
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випаровування, менший – скиди води у Дунай, за виключенням 2007, 2008 
і 2011 рр., коли скидів у Дунай не було зовсім; у літні місяці вода з озера йде 
на підтримку рівнів системи озер Лунг – Саф’ян (8-16%). 

Гопченко Є. Д. Водний баланс системи озер Ялпуг – Кугурлуй (в період 
2006-2014 рр.) / Є.Д. Гопченко, Ю. С. Медведєва, Ю. А. Македонська // 
Укр. гідрометеорол. журн. – 2015. – № 16. – С. 176-182.

У статті розглянуто водообмін системи озер з Дунаєм. Водний режим до-
сліджувався на основі рівняння водного балансу; детально розглянуто кожну 
складову цього рівняння, вплив кожної складової рівняння на водний режим 
водойми. Автори встановили, що найбільший вплив на водний режим озер має 
надходження води з р. Дунай та з атмосферними опадами у прихідній частині, 
а у витратній – випаровування з водної поверхні та скиди води у Дунай.

Ніколаєва Я. С. Оцінка якості води озера Ялпуг-Кугурлуй та його при-
ток // Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 
11-15 трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 61-62.

У статті подано результати дослідження гідрохімічного режиму та оцінку 
якості вод озера Ялпуг-Кугурлуй, визначення категорії забрудненості вод, їх 
придатність до господарсько-питного використання. Вивчалась якість води 
на гідрологічних постах спостережень (Болградський питний водозабір,  
р. Дунай - м. Рені, с. Нова Некрасівка, р. Карасулак та р. Ялпуг) згідно з вимогами 
до якості господарсько-питного призначення за методикою Гідрохімічного інституту. 
Критерієм порівняння слугували господарсько-питні значення ГДК відповідних 
гідрохімічних показників. З метою встановлення оцінки якості води проводилася 
триступінчаста класифікація за ознаками повторюваності випадків забруднення, 
кратності перевищення нормативів та з урахуванням характеру забруднення. 

Висновки : вода є непридатною для господарсько-питного використання. 
Наявність забруднюючих речовин у воді зумовлена сільскогосподарською 
діяльністю, погіршенням роботи очисних споруд, а також у зв’язку з тим, що вся 
територія басейну річки Яплуг (притока озера) знаходиться на півдні Молдови, 
де вище по течії р. Дунай працює нафтопереробний комплекс.

Янєва М. Д. Разрахунок складових водного балансу озера Китай (за 
період з 2008-2014 рр.) // Матеріали XIV наукової конференції молодих 
вчених ОДЕКУ, 11-15 трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 77-78.

Озеро Китай – одне з найбільших придунайських заплавних озер в Одеській 
області. Головним джерелом водообміну та відновлення озера є р. Дунай. 
Для розрахунку водних балансів як вихідні матеріали використовувались 
об’єми води в озері на початок і кінець кожного місяця, атмосферні опади 
і випаровування з водної поверхні. За різними методиками обчислено приплив 
поверхневого стоку, ґрунтовий стік, фільтрація, транспірація. Дослідження 
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показали, що найбільшими складовими прихідної частини водних балансів 
у 2008-2014 рр. (атмосферні опади, річковий стік, бічний приплив, приплив 
ґрунтових вод, надходження дренажних і комунально-побутових вод, стік  
Дунаю) є опади на водну поверхню озера (від 17 до 77%), надходження води 
з р. Дунай самопливним шляхом (від 3 до 62%) і річковий стік (від 1,15 до 19,4%).

У витратній частині (об’єми випаровування, транспірації водної рослинності, 
фільтрації, сумарний забір води з озера, скиди води у Дунай) найбільший відсо-
ток становить випаровування з водної поверхні (від 38,7 до 86,1%), менший – 
скиди води у Дунай (від 6 до 33%), об’єм води на фільтрацію – від 5,7 до 12%. 
Інші величини не перевищують 10%.

Даус М. Аналіз гідрохімічного режиму та екологічна класифікація вод озера 
Кугурлуй-Ялпуг та його притоки / М. Даус, С. Нагаєва, В. Жовнір // Водне 
госп-во України. – 2016. – № 1 (121). – С. 32-36.

В природних умовах озеро Ялпуг сполучається з Дунаєм через озеро 
Кугурлуй. Система озер Кугурлуй-Ялпуг з’єднана з Дунаєм протокою Велика 
Репіда, каналами «105 км» і Скунда, якими подається понад 160 млн м3 води. 
Основним постачальником води для озер є Дунай (об’єм – 82 млн м3).

Для активізації водообміну озер з Дунаєм були збудовані штучні канали 
та шлюзи. Рівневий режим озер став частково зарегульованим. Рівні води 
в озерах знизилися більш як на 1 м, а коефіцієнти водообміну зменшилися 
вдвічі, що призвело до збільшення мінералізації води в озерах, наприклад, 
у м. Болграді – 2,0 г/м3. Якість води в системі озер у більшості випадків не від-
повідає вимогам до зрошувальних вод, встановленим державним стандартом 
України (за результатами досліджень 2009-2013 рр.).

Джуртубаев М. М. Многолетняя динамика гидрологических 
и гидрохимических показателей озера Китай (Одес. обл., Украина) /  
М. М. Джуртубаев, Т. В. Урбанская, Ю.М. Джуртубаев // Вісн. 
Дніпропетр. ун-ту. Серія: Біологія, екологія. – 2016. – № 24 (2). –  
С. 384-391.

Китай, одне з найбільших придунайських озер України, розташований 
на північний захід від м. Кілії. Площа озера – близко 60 км2, об’єм – 102 млн м2. 
Разом з озерами Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, а також кількома невеликими 
озерами Китай утворює найбільший озерний район країни, який є унікальним 
природним комплексом. 

Після будівництва у другій половині ХХ століття захисних гребель в приду-
найських озерах різко змінилась екологічна ситуація, у тому числі гідрологічні 
та гідрохімічні параметри. За 2004-2013 рр. на озері Китай відібрано 120 проб 
води, проведено 1 390 вимірювань за 11 показниками; у роботі використо-
вувалися також архівні дані за 2004-2005 рр. За їх висновками, гідрологічна 
і гірохімічна ситуація в оз. Китай стала гіршою. Помітно знизилася прозорість 
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води, постійно зростає кількість завислих у воді речовин (з 29,4 в 2006 до 143,2 
мг/ дм3 у 2012 р.). Значно підвищилася мінералізація води (до 6 200 мг/ дм3 
у 2012 р.). Постійно та значно перевищують допустимі значення БПК5 пер-
манганатна окислюваність. Відповідали нормам кількість розчиненого кисню, 
загального азоту, фосфору, нітратів і рH, хоча і ці показники також поступово 
погіршуються. Середньорічна температура води склала 11,4-15,80, що відповідає 
температурному режиму континентальних вод регіону. Для поліпшення еколо-
гічної ситуації в озері потрібно забезпечити стабільне надходження дунайської 
води, що знизить надмірну мінералізацію озера. 

Формування гідрохімічного режиму та оцінка якості води у придунай-
ських озерах / Н.С. Кічук [та ін.] // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 
2016. – № 3 (42). – С. 56-63.

Йдеться про якість вод придунайських озер за комплексом гідрохімічних 
показників та визначення коефіцієнта забруднення, про якість води у водотоках, 
що впадають в озера. Отримані результати свідчать про необхідність шукати 
шляхи вирішення проблем функціонування та режиму експлуатації водойм.

Кулібабін О. Г. До обґрунтування заходів щодо попередження замулен-
ня підвідних і транспортувальних каналів в придунайських озерах 
(дослідження гідравлічного і наносного режиму) // Укр. гідрометеорол. 
журн. – 2017. – № 20. – С. 99-104.

Автор досліджував режим взаємодії між річкою і підвідним каналом, динамі-
ку водообміну в підвідних каналах, процеси змішування мас потоку, гідравлічний 
режим і режим наносів у підвідних і транспортувальних каналах для визначення 
основних вимог стосовно розмірів акваторії підвідного каналу. За результатами 
досліджень розроблено рекомендації для попередження замулення підвідних 
і транспортувальних каналів та засоби керування гідрологічним режимом 
усередині підвідного каналу.

Медведев О. Некоторые особенности гидрохимического состава 
подземных вод озера Ялпуг // Водне госп-во України. – 2017. – № 1 
(127). – С. 16-21.

Ялпуг є найбільшим озером України і джерелом зрошування більш ніж 11 
тис. га земель, рибогосподарською водоймою, джерелом водопостачання, має 
велике рекреаційне значення та є середовищем для життєдіяльності багатої 
флори і фауни. 

У статті розглядаються деякі аспекти стану підземних вод озера, а саме : 
показник мінералізації, хімічний склад і деякі аспекти аніонно-катіонного 
складу. Як показав аналіз, мінералізація ґрунтових вод варіюється від 0,20 г/дм3 
до 18,8 г/дм3. У її розподілі за водозбірною площею відсутні чіткі закономірності, 
пов’язані з положенням точок опробування в рельєфі, глибиною залягання або 
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абсолютними позначками рівня ґрунтових вод. Також не встановлено залежності 
між мінералізацією і відстанню фільтрації ґрунтових вод від лінії вододілу. Таким 
чином мінералізація водозбірної площі характеризується «мозаїчним» розмі-
щенням ділянок з різною мінералізацією. Коефіцієнт варіації складає 17-88%, 
а по заплаві долини р. Ялпуг – 166%. У середньому по басейну мінералізація 
ґрунтових вод складає 2,3 г/дм3.

За хімічним складом ґрунтові води водозбірної площі озера Ялпуг розпо-
діляються на гідрокарбонатні і сульфатні. Води з мінералізацією менше 1,3 г/ 
дм3 відносяться до гідрокарбонатного типу, а понад 1,3 г/ дм3 – до сульфат-
ного, які у свою чергу представлені двома підтипами: сульфатно-натрієвим 
і хлоридно-магнієвим. 

Романова Є. О. Гідрологічний і гідрохімічний режим озера Катлабух // 
Матеріали наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 
2017 р. – Харків, 2017. – С. 101-102.

Від заплави Дунаю озеро відокремлене дамбою, має режим водосховища. 
Водообмін з Кислицьким гирлом Дунаю регулюється Желявським і Суспільним 
шлюзовими каналами. У водообміні бере участь і озеро Саф’ян. Довжина озера 
Катлабух – 21 км, ширина – від 1 до 11 км, площа – 67 км2, глибина – до 4 м. Від 
основної акваторії озера відходять дві затоки: Татарбунарська ( у затоку впадає 
річка Ташбунар) і Гасанська (впадає річка Єніка). У верхній частині Гасанської 
затоки знаходяться риборозвідні ставки. З півночі в озеро впадають річки 
Велика та Малий Катлабух.

За дослідженнями авторів, основну приходну частину водних балансів 
за багаторічний період становлять опади на водну поверхню озера (до 58%) 
і надходження води з Дунаю (до 75%). Значний відсоток складає і поверхневий 
стік – річковий та бічний приплив. Надходження ґрунтових і дренажних вод є 
незначним. Витратну частину становить випаровування разом з транспірацією 
водною рослинністю (до 74%), меньшу – скиди води до Дунаю (до 36%, за ви-
ключенням 2002, 2007, 2008, 2011 рр, коли скидів у Дунай не було; забори води 
на зрошування, риборозведення, комунально-побутові потреби та ін. Приходну 
частину сольових балансів озера Катлабух за багаторічний період складають 
надходження солей з поверхневим стоком річок (до 65%) та разом з дунайською 
водою (62%). Приплив солей незначний. Витратна частина у найбільшій мірі 
обумовлена скидами води разом із солями у Дунай (за виключенням 2002, 
2007, 2008, 2011 рр.) від 9% до 70%. Дещо менше солі виводиться з водою 
на зрошування (15-73%) та підтримку рівнів води в системі озер Лунг-Саф’ян 
(4-41%). Витрата солей з фільтрацією становить від 12 до 42%.



КОЛОНІЇ КРЯЧОК НА ПІЩАНІЙ КОСІ
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РОЗДІЛ 2__________________________________________________________

ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВНАСЛІДОК 
АВАРІЙНІХ СИТУАЦІЙ. ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ

Інтенсивний розвиток морського судноплавства і особливо нафтових пе-
ревезень, промислове освоєння районів континентального шельфу, розвідка 
та експлуатація морських родовищ нафти, газу та інших корисних копалин, 
розміщення на берегах морів, річок, озер і каналів промислових підприємств, 
у першу чергу, нафтопереробних і хімічних, супроводжуються досить небез-
печним забрудненням морів і внутрішніх водойм нафтою і нафтопродуктами. 

Чорне море в усі часи було важливим транспортним коридором, а в останні 
роки його роль різко зросла через перевезення величезної кількості нафти (до 
54 млн тонн/рік). Кількість вантажних суден, що працюють у Чорному морі, – 
близько 50 тисяч на рік. На найближчі 5-10 років прогнозується транспортування 
і перевалювання нафти в портах на рівні 220-250 млн тонн. Прогнозується 
подальше зростання забруднень нафтою через постійне збільшення обсягу її 
видобутку. На початку третього тисячоліття підводні свердловини будуть давати 
до 50% видобутої у світі нафти. При морському нафтовидобуванні можливе 
забруднення морського середовища внаслідок аварій.

Основними джерелами аварійних ситуацій техногенного походження, які 
призводять до забруднення морського середовища, є судноплавство і муні-
ципальні каналізаційні споруди великих міст, розташованих у прибережній 
зоні Чорного моря. До основних видів забруднень, що потрапляють у морське 
середовище з суден, слід віднести втрати при завантаженні і розвантаженні 
танкерів, нафтовмісні суміші, такі як брудний баласт і нафтові осади на танкерах; 
лляльні води і нафтозалишки з машинних відділень усіх типів суден, промаслене 
ганчір’я, нафтовмісні відходи експлуатації суднових енергетичних установок 
та ін. Щороку з них у Чорне море потрапляє від 80 до 100 тис. тонн нафтових 
відходів (за іншими даними – до 17 тис. тонн). 

До непередбачуваних наслідків може призвести прокладання нафтового 
трубопроводу по дну. 

Значною мірою на акваторії внутрішніх морських вод впливають об’єкти, 
розташовані в прибережній зоні. Таких джерел багато, проте найбільша частина 
від загального обсягу забруднення припадає на промислові та комунальні 
підприємства. В основних приморських містах, таких як Одеса, Севастополь, 
Феодосія, Керч, Євпаторія, Ялта, через тривалу експлуатацію погіршується 
робота очисних споруд, каналізаційних колекторів, насосних станцій. Все це 
призводить до аварійних скидань неочищених стічних вод у прибережну зону 
моря. Зворотні води з промислових, сільськогосподарських та інших підпри-
ємств також вносять певний відсоток у забруднення морського середовища. 
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Не менш важливою проблемою є баластні води. Щороку в порти України 
заходить від 5 до 10 тис. суден, значна частина яких здійснює баластні операції. 
За даними Міжнародної морської організації (ІМО) щороку у Світовий океан 
внаслідок експлуатації флоту скидається понад 12 млрд тонн водяного баласту. 
Виникає загроза потрапляння в акваторію чорноморських портів забрудню-
ючих речовин і проникнення чужорідних живих організмів, яких за даними 
ІМО налічується понад 300 видів (наприклад, вселенці мнеміопсіс і рапана). 
Потрапляючи в нові умови, вони негативно впливають на місцеву екологію.

У портах Чорного моря базуються військові флоти кількох країн та прово-
дяться військові навчання, завдаючи шкоди морському середовищу.

У районі Севастополя під час Великої Вітчизняної війни затоплено величезну 
кількість отруйних речовин (іприт та ін.). Розгерметизація цих речовин може 
призвести до величезної катастрофи. 

Морські порти України в основному оснащені технічними засобами для ло-
калізації та ліквідації наслідків аварійних забруднень на своїх акваторіях, вони 
забезпечують своєчасну ліквідацію розливів нафтопродуктів у внутрішніх акваторіях 
цих портів. Однак у разі виникнення аварійних нафтових розливів у відкритому 
морі, особливо в транспортних коридорах при транспортуванні нафтопродуктів, 
збирання цих нафтопродуктів у межах України неможливе через відсутність тех-
нічних засобів для їх локалізації та ліквідації. Відсутність спеціалізованих технічних 
засобів з локалізації нафтопродуктів, які надійшли в морське середовище берегової 
зони, також є проблемою для України. Недостатнє матеріальне забезпечення служб 
швидкого реагування на надзвичайні ситуації, відсутність систем спостереження 
за транспортуванням небезпечних вантажів у морських водах вимагають вжиття 
заходів щодо попередження аварійних ситуацій та створення систем швидкого 
реагування на них як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Специфіка використання багатств Світового океану, міжнародний характер 
судноплавства та інші фактори роблять проблему забруднення морських вод 
міжнародною, її вирішення виходить далеко за рамки національних інтересів 
і можливостей однієї держави. Ефективне і успішне вирішення її багато в чому 
залежить від співпраці між різними країнами, обміну досвідом та використання 
отриманої інформації, проведення спільних заходів для запобігання забруд-
ненню моря нафтою.

Охорона морського середовища і природних ресурсів внутрішніх морських 
вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони та конти-
нентального шельфу України, додержання норм екологічної безпеки в Україні 
покладені на морські екологічні інспекції : Державну Азовську, Державну 
Азово-Чорноморську та Державну екологічну інспекцію Північно-Західного 
регіону Чорного моря, які до 2018 р. були територіальними органами Державної 
екологічної інспекції України і працювали у складі Держекоінспекції України. 
Діяльність Держекоінспекції Північно-Західного регіону Чорного моря поши-
рювалася на територію від початку української частини річки Дунай до її гирла 
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і обмежувалася урізом води Чорного моря до адміністративної межі території 
Автономної Республіки Крим і Херсонської області (Каланчакський район); 
на морські та портові пункти; морські причали (елінги) яхтклубів; суднобудівні 
та судноремонтні підприємства; судна, інші плавучі об’єкти та засоби, берегові 
об‘єкти (у тому числі ті, що належать Військово-Морським силам, Державній 
прикордонній службі України; морські споруди підприємств, господарська 
діяльність яких пов’ язана із виловом та переробкою водних живих ресурсів; 
на лимани, які мають зв’язок з морем у зоні відповідльності Інспекції. 

У травні 2017 р. Уряд схвалив план з реструктуризації системи державного 
нагляду в сфері навколишнього середовища. Замість державної інспекції має 
з’явитися державна природоохоронна служба. Для її роботи планують оновити 
чинну законодавчу базу, адаптувати екологічні норми до стандартів ЄС, ви-
ключити дублювання функцій контролю між різними організаціями. Завдання 
нового відомства – моніторинг і запобігання загрозам у сфері екології. Воно буде 
працювати за територіальним принципом. Всього в Україні функціонуватимуть 
27 спеціальних обласних інспекцій.

Липовий В. О. Техногенні ризики забруднення довкілля під час ре-
монтних робіт резервуарів із нафтопродуктами / В. О. Липовий,  
М. М. Урянський // Екол. науки : наук.-практ. журн. – 2015. – №1(8). –  
С. 185-191.

Аварійні викиди та витоки шкідливих речовин внаслідок проведення ре-
гламентних та ремонтних робіт з очищення внутрішніх технологічних поверхонь 
резервуарів із нафтопродуктами можуть призвести до локального або катастро-
фічного рівня шкоди довкіллю та життєдіяльності людей. Статистика свідчить, 
що понад 20% усіх пожеж на резервуарах з нафтопродуктами відбувається 
через порушення вимог пожежної безпеки при проведенні ремонтних робіт.

Михайлов В. И. Анализ диагностических и прогностических методов 
оценивания экологического состояния акваторий / В. И. Михайлов,  
М. М. Монюшко, А. О. Маляс // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 
2015. – Т. 4 (39). – С. 24-31.

Автори аналізують якість та достовірність методів, які застосовуються 
в Україні для оцінювання екологічного стану акваторій, порівнюють їх із зару-
біжними аналогами.

Ницевич В. И выгодно, и безопасно: возможно ли это? Повышается 
риск возникновения масштабных аварий с участием крупногаба-
ритных судов прямо в акватории порта / В. Ницевич, В. Торский // 
Порты Украины. – 2015. – № 2 (144). – С. 58-60. 

Виклики, з якими зіткнулися сьогодні найбільші морські перевізники, 
ставлять в основу основ безпечність експлуатації новітніх мегасуден. Постають 
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питання : як можна впоратися з аваріями, які рано чи пізно відбуваються з ве-
ликогабаритними, місткістю в тисячі ТEU, і суховантажними суднами дедвейтом 
400 000 тонн. Наприклад, 7 серпня 2010 р. у фарватері на підході до порту Мумбаї 
відбулося зіткнення двох контейнеровозів місткістю 2314 ТEU. Одне з суден 
було викинуте на мілину, при буксируванні на склад металобрухту вийшло 
в море і затонуло на великій глибині, маючи на борту 500 контейнерів, деякі 
з них з небезпечним хімічним вантажем. 

Як запобігти аварїі в порту або далеко у морі? Яке нове обладнання потрібне 
для вивантаження і зберігання від десяти до двадцяти тисяч контейнерів або 
десятків тисяч тонн залізної руди? Як зробити таке спеціальне обладнання 
доступним у різних частинах світу, розуміючи, що воно може знадобитися тільки 
в крайніх випадках? На які кошти утримувати це обладнання? Як оцінити ре-
зультат рятувальних робіт і яку винагороду за рятувальні роботи слід очікувати. 

Страховиків хвилюють проблеми відшкодування витрат на ліквідацію аварій. 
Урядові органи повинні дбати про охорону довкілля і при цьому надавати 
прихисток суднам, що зазнали аварії (деякі, можливо, з небезпечним вантажем 
на борту). Міжнародні організації, юристи та інші професіонали працюють 
над новими законами і правилами, що охоплюють все більш широкий спектр 
ситуацій, що виникають при міжнародних морських перевезеннях.

Для України проблеми мореплавства, пов’язані з введенням в експлуата-
цію мегасуден, не виникнуть у такому масштабі. В українські порти такі судна 
заходити не можуть з причин фізико-географічного характеру. Але гравцям 
портової галузі країни важливо враховувати і загальносвітові тенденції. 

Осенью увеличилось число аварий на море // Порты Украины. – 2015. – 
№ 9 (151). – С. 3. – (Новости).
Цих смертей не мало бути. Надзвичайна ситуація. Для 14 українців 
морська риболовля через недбалість організаторів обернулася 
страшною трагедією // Уряд. кур’єр. – 2015. – № 194 ( 20 жовт.). – С 3.

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспор-
ті констатує значне зростання аварійності при використанні маломірних суден 
громадянами, насамперед, під час риболовлі. За інформацією Укррічінспекції, 
тільки в жовтні-листопаді 2015 р. з маломірними суднами сталося сім аварійних 
пригод. 17 жовтня 2015 р. неподалік від смт Затока, Одеської області, в районі 
підхідного каналу Білгород-Дністровського морського порту перекинулося 
судно «Іволга», загинули 19 осіб, троє зникли безвісти, 20 осіб дістали перео-
холодження. Основними причинами виникнення аварійних ситуацій, на думку 
Укрморрічінспекції, є відсутність необхідних навичок управління судном, не-
використання рятувальних засобів, експлуатація судна без урахування його 
вантажопідйомності і пасажиромісткості в несприятливих гідрометеорологічних 
умовах або в темний час доби. У кількох випадках мало місце алкогольне сп’я-
ніння судноводіїв та інших осіб, які перебували на борту.
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Соколов В. Человеческий фактор» – это не только экипаж / В. Соколов, 
К. Соколко // Порты Украины. – 2015. – № 2 (144). – С. 60-61.

В. Соколов, професор ІПО, і К. Соколко, штурман далекого плавання, вважа-
ють, що причини аварійності на морі часто криються в рішеннях, прийнятих під 
тиском економічних факторів, а також через людський чинник. За їх інформаці-
єю, щороку в катастрофах на морі і в портах гине близько 0,6% суден світового 
флоту. Світ став свідком «чорного старту» 2015 р., коли в перший тиждень січня 
загинуло 10 суден, шість з яких – через втрату остійності. У зв’язку з цим ІМО 
прийняло «Кодекс із розслідування морських аварій та інцидентів» і «Посібник 
із розслідування людського чинника в морських аваріях та інцидентах».

Припускаючи, що в аварії винні екіпажі суден, часто не враховують огріхи, 
яких припустилися при спорудженні судна; помилки при експлуатації судна, 
допущені береговим персоналом; відсутність у ключових членів екіпажу необ-
хідних професійних навичок. У статті наведені конкретні факти і приклади, які 
свідчать і про економічний чинник аварійності.

Юрасов С. Н. Верификация модели распространения взвеси при дам-
пинге грунта на морской подводный отвал / С. Н. Юрасов, В. В. Горун, 
Н. А. Берлинский // Укр. гідрометеорол. журн. – 2015. – № 16. – С. 30-39.

Для підтримки навігаційних глибин на підхідних каналах до морських і річ-
кових портів на українській частині шельфу Чорного моря щороку вилучають 
сотні кубометрів ґрунту. Суттєво зменшити обсяг днопоглиблювальних робіт або 
припинити їх неможливо, оскільки це життєво необхідно для функціонування 
портів. У статті розглянуто різні схеми при моделюванні розповсюдження зависі 
після скиду ґрунту на підводний відвал у плоскій і просторовій постановці 
завдання; порівняно результати численних експериментів з фундаменталь-
ними даними натурних спостережень. У висновках наводяться рекомендації 
для виконання інженерних розрахунків.

Волков А. Украине давно пора ратифицировать Найробийскую 
конвенцию / А. Волков, С. Неделько // Порты Украины. – 2016. – № 7 
(159). – С. 56-57.

Морське судноплавство нерозривно пов’язане з аваріями, пошкодженням, 
знищенням суден, майна в процесі перевезення. Часто рештки плавзасобів є 
реальною або потенційною загрозою для навігації, довкілля або людського 
життя. Згідно зі статистикою ІМО (2015 р.) у світі нараховується близько  
1 300 кинутих затонулих об’єктів. Але за даними істориків і картографів, тільки 
у басейні Чорного моря за весь час судноплавства в цьому районі загинуло 
близько 50 000 суден.

У наш час правовий статус затонулого в територіальних водах України майна 
регулюється нормами Кодексу торгового мореплавства України (КТМ, ст. 120-
127). Виходячи з цього документа автори статті викладають порядок підйому 
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затонулого майна, порядок отримання державою права власності на «незатребу-
ване» затонуле майно, а також піднімають проблеми юрисдикції, а саме: абсолютну 
більшість суден світового морського флоту зареєстровано під прапорами зручних 
юрисдикцій, через це змусити судновласника-нерезидента виконати дорогу 
рятувальну операцію, компенсувати витрати або відшкодувати збитки довкіллю 
практично неможливо. За таких обставин заручником ситуації є прибережна 
держава і порти, які змушені за свій рахунок піднімати майно і усувати наслідки.

З огляду на викладене вище кілька морських держав прийняли у 2007  р. 
Найробійську конвенцію про видалення затонулих суден (The Nairobi International 
Convention on the Removal of Wrecks). Документ набув чинності 14 квітня 2015 р.

Конвенція встановлює єдині правила максимально ефективної локалізації 
та ліквідації негативних наслідків морської аварії в межах 200-мильної або 
виключної економічної зони країни, права і обов’язки сторін (судновласник 
і «постраждала держава»), а також механізм і порядок стягнення витрат на усу-
нення наслідків. 

Питання стосовно ратифікації Найробійської конвенції в Україні було ініці-
йоване Міністерством транспорту і зв’язку ще в 2009 р. Розробка відповідного 
законопроекту була внесена до плану підготовки актів законодавства у сфері 
транспорту на 2009 р. Укрморрічфлоту було доручено розробити і подати 
законопроект до Кабміну до кінця 2009 р. Проте досі нічого не зроблено.

Ильинский К. Мы обязаны спасать всех – от негодяев до праведников : 
беседа с В. Сударевым, директором Морской поисково-спасательной 
службы // Порты Украины. – 2016. – № 8 (160). – С. 46-49. 

У 2013 р. рятувальна служба була приєднана до Адміністрації морських 
портів України (АМПУ), що вкрай негативно відбилося на роботі служби. 
Вузькоспеціалізовану пошуково-рятувальну службу перетворили на велетен-
ський господарський суб’єкт, зайнятий вирішенням безлічі різних проблем. 
Показовим прикладом стала трагедія з судном «Іволга» в районі Затоки у жовтні 
2015 р. – загинуло багато людей. У висновках державної комісії, що розсліду-
вала причини загибелі судна «Іволга», була, зокрема, визнана помилковою 
реорганізація казенного підприємства МПСС і включення його до складу 
АМПУ. Постановою уряду від 24 лют. 2016 р. діяльність казенного підприєм-
ства «Морська пошуково-рятувальна служба» (МПРС) була відновлена. Далі  
В. Сударєв поінформував про місця базування катерів служби, про перспективу 
залучення до рятувальних робіт двох вертольотів та про підготовку фахівців, 
які зможуть виконувати складні завдання.

Иностранный капитан выступил против экоинспекции // Порты 
Украины. – 2016. – №1 (153).– С. 6.

Капітан судна «Africa Pride» (Панама), що завантажувалося металопродукцією 
на причалі № 5 Миколаївського морського торгового порту, висловив протест 
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проти необґрунтованих дій інспекторів Державної екологічної інспекції північ-
но-західного регіону Чорного моря, які 2 лют. 2016 р. прибули на борт судна 
для проведення екологічного контролю без будь-яких законних на те підстав. 

Modern Eхpress избежал крушения. Экологической катастрофы 
не произошло // Порты Украины. – 2016. – № 1 (153). – С. 4-5.

Аварія сталося 26 січня 2016 р. Торгове судноу «Modern Eхpress», що 
прямувало до Іспанії і перевозило деревину і будівельну техніку, потрапило 
у шторм у Біскайській затоці, біля берегів Франції. Вантаж у трюмі змістився, 
судно накренилося, втратило управління і стало дрейфувати в бік піщаних 
пляжів французького Аркашона. 22 людини були евакуйовані вертольотами 
іспанської рятувальної служби. На борту судна було близько 300 тонн палива. 
Якби судно викинуло на прибережні рифи і каміння, паливний відсік міг би бути 
пошкоджений. Це загрожувало екологічною катастрофою. В умовах сильного 
шторму рятувальники закріпили буксирувальний трос, і судно було доставлене 
до іспанського порту Більбао.

Шевченко М. В мире стало гибнуть меньше судов // Порты Украины. – 
2016. – № 5 (157). – С. 40-43.

Як випливає зі звіту Allianz Global Corporate Specialty під назвою «Safety and 
Shipping Review 2016» («Безпека і перевезення вантажу Review 2016»), загальна 
кількість суден, загиблих у 2015 р., знизилася порівняно з 2014 р. на 3% – до 85 
одиниць (у 2014 р. – 88). Середній вік загиблих суден – 29 років. Понад чверть ін-
цидентів припадає на територіальні води Південного Китаю, Індокитаю, Індонезії 
і Філіппін (22), у Середземномор’ї і на сході Чорного моря – 11 загиблих суден. 
Біля берегів Японії, Корейського півострова і Північного Китаю – 8. Перераховані 
регіони Світового океану залишаються найнебезпечнішими протягом останних 
10 років. Саме тут у 2006 – 2015 рр. загинуло близько половини суден – 559 
із 1231.

Найбільшим із загиблих у 2015 р. суден стало судно «Лос Llanitos», що 
сіло на мілину 24 жовт. під час урагану «Патрісія», неподалік від узбережжя 
Мексики. Обійшлося без людських жертв, але корпус судна дістав пошкодження, 
«несумісні з життям». Судно «EI Фару» стало жертвою урагану «Хоакін» 2 жовт.  
в районі Багамських островів. Воно затонуло, 33 члени екіпажу вважаються 
зниклими безвісти. 

У статті проаналізовано причини загибелі суден. Найчастіше це відбу-
валося через пошкодження двигуна (31% від загального числа за останні 10 
років, 36% від загального числа у 2015 р.). На другому місці – зіткнення. Всього 
за період з 2006 до 2015 р. включно зареєстровано 25 434 події. З них 4 314 
припало на регіон Британських островів, Північного моря, протоки Ла-Манш 
і Біскайської затоки. На другому місці – Східне Середземномор’я і Чорне море –  
4 055 випадків.
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За загрязнение среды – в тюрьму : междунар. обзор // Мор. обозре-
ние=Sea Review : междунар. мор. журн. – 2017. – № 1(65). – С. 16.

У грудні 2014 р. старшого механіка судна «Тrident Navigator» суд США об-
винуватив у злочині проти природного середовища, перешкоджанні судовому 
розслідуванню, підкупу свідків. Йому загрожує тривале ув’язнення за те, що 
наказав використати в обхід сепаратора «нафта-вода» так звану «magis pipe», 
тим самим здійснити незаконне скидання нафтовмісної води в море. Оператор 
судна «Marine Vanagers» був визнаний винним у фальсифікації записів у книзі 
нафтових операцій і перешкоджанні розслідуванню і оштрафований на 900 тис. 
доларів США. В аналогічному випадку італійська судноплавна компанія «Carbofin» 
була визнана винною в порушенні національного закону США і виплатила  
2,75 млн доларів США. Порушення сталося на танкері – газовозі під час пере-
бування в порту Tampa. Старший і 2-й механіки газовоза також були покарані.

Судовые устройства для сброса загрязняющих веществ пломбируют 
по-новому : офиц. хроника // Мор. обозрение=Sea Review : междунар. 
мор. журн. – 2017.– № 1 (65). – С. 21.

Наказом Мінінфраструктури № 433 від 5 груд. 2016 р.у морських портах 
України змінено порядок пломбування суднового обладнання, призначеного 
для скидання забруднюючих речовин та вод. 

Для капітанів морських портів, служби капітанів морських портів, капітанів 
та екіпажів суден, які заходять у морські порти України, видано спеціальну 
інструкцію, за якою суднові замкові пристрої (клапани, клінкети, кінгстони, 
крани, люки та ін.) пломбуються для запобігання несанкціонованому скиданню 
з суден забруднюючих речовин або вод, заборонених до скидання відповідно 
до законодавства України і міжнародних угод; перелік суднових замкових 
пристроїв, які мають бути опломбовані, затверджується адміністрацією судна 
з урахуванням типу, призначення особливостей конструкції судна. 

Перевірку опломбування замкових пристроїв проводить уповноважена 
особа служби капітанів морських портів під час контрольного огляду судна.

Уроки морских аварий : мор. обозрение // Мор. обозрение = Sea Review : 
междунар. мор. журн. – 2017. – №1 (65). – С. 17.

1 жовтня 2015 р. комбіноване (ro - ro/ lift on) судно «EL Faro» (під прапором 
США) затонуло на переході з Джексонвілла (США) до Пуерто-Ріко. Катастрофа 
забрала життя усіх 33 членів екіпажу. «Еl Faro» вийшло з Джексонвілла 30 ве-
ресня, коли ураган «Хоакін» ще набирав силу і класифікувався як тропічний 
шторм і знаходився в декількох сотнях миль на схід. Наступного дня він отримав 
статус урагану 3-ї категорії, що збурює хвилі заввишки до 12 метрів і вітер понад  
92 милі/год. На світанку капітан повідомив на берег, що судно заливає вода 
і з’явився крен у 15 градусів. Інтенсивні пошуки протягом декількох днів заверши-
лися виявленням уламків рятувальної шлюпки і кількох тіл. ВМС США для пошуку 
«ЕL Faro» направив океанічний буксир «Apache», котрий і знайшов уламки судна. 
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Власника судна і компаніюTote Services звинувачували у тому, що вони 
не порекомендували капітанові змінити курс і вийти із зони урагану. Сім’ї загиб-
лих польських моряків звернулися з претензією до судноплавної компані, але 
компанія відхилила всі претензії.

Забруднення акваторії
(Матеріал подано у хронології подій)

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами водної поверхні 
Дністровського лиману [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
вс@di.gov.ua 

15.01.2015 р. інспектори поста екологічного контролю «Білгород-Дністровський 
МТП» Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону 
Чорного моря (далі Інспекція) встановили факт забруднення нафтопродуктами 
водної поверхні Дністровського лиману з т/х «Nomad Eagle» (прапор Камбоджі). 
За фактом забруднення капітана судна притягнуто до адміністративної відповідаль-
ності на суму 1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію про відшкодування 
заподіяних збитків у сумі 471 долар 62 центи США. Штраф та претензію сплачено.

Бурлака Ю.К. Забруднення нафтопродуктами акваторії Малого 
Аджалицького лиману [Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua 

16.01.15 р. інспектори Інспекції виявили забруднення нафтопродуктами аква-
торії Южненської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (далі ДП АМПУ) внаслідок витікання мастила при поломці гідравлічної 
системи бурового обладнання, встановленого на понтоні, з якого проводиться 
дослідження морського дна. Капітана понтона притягнуто до адміністративної 
відповідальності на суму 1 190 грн, ПКФ «Проектгідробуд» пред’явлено претензію 
на суму 14 тис. 476 доларів США. Штраф та претензію сплачено.

Бурлака Ю. К. Забруднення олією соняшниковою акваторії Малого 
Аджалицького лиману [Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua 

20.03.2015 р. інспектори виявили забруднення акваторії Южненської філії 
ДП «АМПУ» (акваторія Малого Аджалицького лиману) з т/х «Mekhanik Sazonov» 
(прапор Росії). Капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності 
на суму 1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію про відшкодування 
збитків у сумі 4 тис. 862 долари США. Штраф та претензію сплачено.

Бурлака Ю. К. Забруднення соняшниковою олією акваторії Бузького 
лиману [Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua 

16.07.2015 р. виявлено забруднення акваторії Бузького лиману 
(Миколаївська філія ДП «АМПУ» під час навантаження т/х «Duruca» (прапор 
Туреччини). За фактом забруднення виставлено дві претензії на загальну суму 
18 864 грн. Штраф та претензію сплачено.
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Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Малого Аджалицького лиману 
частиною вантажу під час розвантаження [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : вс@di.gov.ua 

06.09.2015 р. під час розвантаження т/х «Jupiter» (прапор Тувалу) частина 
вантажу потрапила в акваторію Малого Аджалицького лиману (Южненська 
філія ДП «АМПУ»), що спричинило його забруднення. Капітана судна притяг-
нуто до адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику 
пред’явлено претензію про відшкодування збитків у сумі 161 тис. 273 долари 
США. Штраф та претензію сплачено.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Григорівського лиману 
Іллічівської філії ДП «АМПУ» розчинником для фарби [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua 

23.09.2015 р. у місці стоянки буксира «Бригадир» (прапор України) виявле-
но забруднення акваторії лиману (Іллічівська філія ДП «АМПУ») розчинником 
для фарби. Капітана буксира притягнуто до адмістративної відповідальності 
на суму 1 190 грн та висунуто претензію на суму 65 доларів 80 центів США. 
Штраф та претензію сплачено.

Бурлака Ю. К. Забруднення рослинною олією акваторії Бузького 
лиману [Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua 

19.12.2015 р. виявлено факт забруднення акваторії Бузького лиману 
(Миколаївська філія ДП «АМПУ») під час навантаження танкера «Bay Pearle». 
Капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 
1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію про відшкодування збитків 
у розмірі 4 тис. 290 доларів США. Штраф та претензію сплачено.

Протягом 2016 року Державна екологічна інспекція Північно-Західного 
регіону Чорного моря зареєструвала 16 аварійних випадків забруднення 
акваторії морських портів, підконтрольних Держінспекції

Кулагін В. В. Забруднення нафтопродуктами акваторії Одеської 
філії (ОФ) ДП «АМПУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
вс@di.gov.ua .

08.01.2016 р. інспектори виявили забруднення акваторії Практичної гавані 
Одеського порту (причал № 29). Площа забруднення – 10 м2. Джерело забруднен-
ня – підтоплене судно «Сі Принцеса». Пред’явлено претензію про відшкодування 
збитків на суму 2013 доларів США. Претензію сплачено.

Кулагін В. В. Забруднення акваторії Херсонської філії ДП «АМПУ» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua.

04.02.2016 р. Джерело забруднення акваторії – теплохід «Black Eaglе» 
(прапор Toгo). Площа нафтової плівки на поверхні акваторії – 2 200 м2. 
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До адміністративної відповідальності притягнуто посадову особу на суму 1 190 
грн. Пред’явлено претензію про відшкодування збитків. Претензію сплачено.

Кулагін В.  В.  Забруднення нафтопродуктами акваторії 
Миколаївської філії ДП «АМПУ» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : вс@di.gov.ua .

22.03.2016 р. виявлено забруднення нафтопродуктами в районі при-
чалу №12 МФ «ДМПУ». Джерело забруднення – теплохід «Antheia» (прапор 
Мальти). Капитан судна відмовився допустити інспекторів до огляду судна.

Кулагін В. В. Забруднення нафтопродуктами в районі причалів  
№№ 29,30 Одеської філії ДП «АМПУ» [Електронний ресурс] // Веб-
сайт Держінспекції – вс. @ di. gov. ua.

24.03.2016 р. виявлено забруднення акваторії в районі причалів № 29,30 
(територія військової частини А 2238). За фактом забруднення на відповідаль-
ну особу складено протокол, матеріали передано до військової прокуратури. 
Претензію про відшкодування збитків на суму 63 грн сплачено.

Кулагін В. В. Забруднення акваторії Миколаївської філії ДП «АМПУ» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .

15.04.2016 р. в районі причалу №14 (Миколаївська філія «АМПУ») вияв-
лено забруднення акваторії теплоходом «Kiveli» (прапор Ліберії).

Кулагін В.В. Забруднення акваторії Іллічівської філії ДП «АМПУ» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua.

24.04.2016 р. на поверхні акваторії спостерігалися дві окремі плями 
з ознаками нафтопродуктів, розмірами 5м х 6 м та 8м х 10 м. Джерело 
не встановлене.

Кулагін В. В. Забруднення акваторії Херсонської філії ДП «АМПУ» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .

23.05.2016 р. виявлено забруднення акваторії затону ім П’ятницького наф-
топродуктами. Площа нафтової плівки – 100 м х 15 м. Виток нафтопродуктів 
відбувся з трубопроводу у технологічному колодязі причалу. Відповідальна 
особа притягнута до адміністративної відповідальності на суму 136 грн.

Кулагін В. В. Забруднення акваторії Одеської філії ї ДП «АМПУ» 
в районі причалів № 26, 28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
вс@di.gov.ua .

13.06.2016 р. виявлено забруднення акваторії в районі причалів № 26, 
28 внаслідок скиду мутних вод з характерним різким запахом зливного 
колектора. Джерело забруднення не встановлене.
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Кулагін В. В. Забруднення акваторії Сухого лиману [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .

19.06.2016 виявлено забруднення акваторії. Сухого лиману в районі причалу 
№ 24 Іллічівської філії ДП «АМПУ» нафтопродуктами внаслідок підтоплення 
буксира «Portoflotets». Площа плівки нафтопродукту склала 4 500 м2. Матеріали 
перевірок направлені природоохоронним органам для встановлення осіб, 
відповідальних за забруднення навколишнього середовища.

Кулагін В. В. Забруднення акваторії Одеської філії ДП «АМПУ» 
[Електронний ресурс.]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .

01.09.2016 р. виявлено забруднення нафтопродуктами акваторії в районі 
причалу № 28. Джерело забруднення не встановлене.

07.09. 2016 виявлено забруднення акваторії нафтопродуктами в районі 
причалу № 32. Джерело забруднення – плавучий причал в/ч 1 485. Завдано 
збитків на суму 26 грн.

13.10.2016 р. внаслідок негоди трапилося затоплення моточовна «СЗ-22» 
у районі причалу №1 (судновласник ДП «Укрводшлях»). На водній поверхні 
утворилася плівка нафтопродуктів, її локалізовано та ліквідовано силами 
Білгород-Дністровської філії ДП «АМПУ».

14.10.2016 р. внаслідок негоди біля причалу №12 затонув буксир «Краб-5»,   
який став джерелом забруднення. Площа плівки нафтопродукту на поверхні 
акваторії склала 350 м2, її локалізовано та ліквідовано силами Білгород-
Дністровської філії ДП «АМПУ».

Кулагін В. В. Забруднення акваторії Одеської філіїї ДП «АМПУ» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .

09.11.2016 р. на поверхні акваторії в районі причалу №10 виявлено 
плівку нафтопродуктів площею приблизно 20 м х 5 м. Джерело забруднення 
не встановлене.

Кулагін В. В. Забруднення акваторії Сухого лиману [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .

10.11.2016 р. на акваторії Сухого лиману біля плавдоку № 154 Іллічівського 
судоремонтного заводу виявлено окремі плями та сіру плівку сріблястого 
кольору, площа плям 2 м х 4 м та 1 м х 5 м. Претензію про відшкодування збитків 
сплачено. До адміністративної відповідальносіі притягнуто посадову особу.

Кулагін В. В. Забруднення акваторії Малого Аджалицького лиману 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .

01.12.2016 р. біля причалів берегової радіолокаційної станції ДП МТП 
«АМПУ» виявлено плівку сірого кольору загальною площею 100 м2. Джерело 
забруднення не встановлене.
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Протягом 2017 р. Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону 
Чорного моря зареєструвала 23 аварійних випадки забруднення акваторії 
морських портів, підконтрольних Інспекції.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Білгород-Дністровського лиману 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .

06.02.2017 р. в районі причалу № 2 Білгород-Дністровської філії ДП «АМПУ» 
виявлено забруднення акваторії внаслідок скиду з судна «Delfi»(прапор 
Молдови, судновласник «Atenia Holding limited» (Британські Віргінські Острови) 
нафтовмісної речовини. На водній поверхні навколо судна утворилася плівка 
темно-коричневого кольору. У пробах поверхневої води з місця події виявлено 
перевищення нормативних значень ГДК за вмістом нафтопродуктів у 18,9 разів. 
Збитки склали 24 тис. 337 доларів США. Морському агентові судна вручено 
претензію.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Бузького лиману [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua.

06.03.2017 в районі причалу № 6 Миколаївської філії ДП «АМПУ» з судна 
«Hanife Ka» відбувся скид вод, внаслідок якого утворилася піна сріблястого 
кольору, спостерігалися також плавучі часточки. В районі скиду інспектори 
виявили перевищення ГДК нафтопродуктів у 4,4 раза та завислих речовин 
у 1,6 раза. Інспектори намагалися встановити обставини забруднення, 
але капітан судна відмовився допустити їх для проведення екологічного 
контролю судна. 

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами Бузького лиману 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .

10.03.2017 р. до Інспекції надійшло повідомлення від ТОВ СП «Нібулон», що 
в акваторії суднобудівно – судоремонтного заводу (ССЗ «Нібулон») виявлено 
плями з вмістом нафтопродуктів.При обстеженні акваторії виявлено плями 
сріблястого кольору. Встановлено перевищення норм ГДК за вмістом нафто-
продуктів у 7 разів. Інспектори разом із представниками СБУ та Державної 
прикордонной служби України встановили винуватця – теплохід «Thor 
Enterprise», який скинув воду з неізольованої баластної системи. Капітан 
судна не дозволив інспекторам відібрати проби баласту судна.

12.03.2017 р. «Thor Enterprise» закінчив завантажувальні роботи та вий-
шов з акваторії порту без проходження екологічного контролю.

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами р. Дніпро [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

02.04.2017р. виявлено плями сріблястого кольору в районі причалу 
Управління використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання 
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рибальства в Херсонській області. Встановлено перевищення у воді норма-
тивних значень ГДК за вмістом нафтопродуктів у 5,2 раза. Джерело забруднен-
ня – несамохідне судно земснаряда ЛС-27 Управління використання і відтво-
рення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Херсонській області. 
Капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності. за ст. 59-1 
КУпАП. Претензію на відшкодування збитків направлено на адресу Управління 
використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства 
в Херсонській області. 

03.04.2017 р. в районі затону ім. П’ятницького ПАТ «Херсонський суднобу-
дівний завод» виявлено плями та плівку сріблястого кольру. Винуватця забруд-
нення не встановлено. Про факт забруднення повідомлено Херсонську філію ДП 
«АМПУ» з проханням поінформувать Інспекцію про стан ліквідації забруднення 
поверхневих вод у цьому районі та про встановлення джерела забруднення.

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами Чорного моря 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

21.04.2017 виявлено затонуле судно «Подводник-6» в районі причалу № 40 
Одеської філії ДП «АМПУ». На поверхні води у місці затоплення судна виявлені 
плями і плівки з яскравими кольоровими смугами. У воді виявлено перевищення 
ГДК за вмістом нафтопродуктів у 5,6 раза, заліза та завислих речовин у 2 рази. 
У наступні дні перевищення ГДК значно зросли. З метою встановлення обставин 
затоплення, визначення відповідальних за порушення природоохоронного 
законодавства та притягнення до відповідальності винуватців Інспекція звер-
нулася до Державної служби України з безпеки на транспорті, Одеської філії 
ДП «АМПУ», капітана морського порту «Одеса» та Державного підприємства 
«Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України».

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами р. Дунай [Електронний 
ресурс].– Режим доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

04.06.2017 на 92-му км р. Дунай на місці стоянки т/х «Євпаторія» та несамо-
хідного танкера «УДП-Т – 230» приватного акціонерного товариства «Українське 
пароплавство» виявлено плями і нафтову плівку з яскравими кольоровими 
смугами. Встановлено перевищення норми ГДК нафтопродуктів. Капітана 
танкера притягнуто до адміністративної відповідальності. Претензію на суму 
19 тис. 277 доларів США направлено приватному акціонерному товариству 
«Українське Дунайське пароплавство».

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами р. Дніпро [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

05.06.2017 р. в районі садового товариства «Журавушка» вздовж причалу  
№ 2 (м. Херсон) виявлено забруднення у вигляді плям і нафтової плівки з яскра-
вими кольоровими смугами. Джерело забруднення не встановлене. 
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Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами Дністровського 
лиману [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
вс@di.gov.ua .gov. ua.

16.06.2017 р. внаслідок підйому на поверхню Дністровського лиману 
плавтранспорту «Амфібія» в акваторію Дністровського лиману (Білгород-
Дністровський район, смт Затока на відстані 600 м від берега) стався витік 
забруднюючої речовини. У пробах води з місця аварії виявлено перевищення 
нормативних значень ГДК за вмістом нафтопродуктів у 86,8 раза (по лівому 
борту транспорта) та у 82 ,4 раза (з машинного відділення ).

З метою встановлення обставин затоплення, локалізації та ліквідації забруд-
нення, унеможливлення подальшого потрапляння забруднюючої речовини 
у поверхневі води, а також для встановлення відповідального за забруднення 
навколишнього середовища Інспекція звернулася до обласних та місцевих 
органів влади, прокуратури та поліції.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Миколаївської філії ДП «АМПУ». 
Заподіяна шкода Бузькому лиману [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

18.09.2017 р. держінспектори зафіксували пляму сіро-зеленого кольо-
ру біля корми т/х «Fidias» (прапор Ліберії), ошвартованого біля причалу  
№ 3 Миколаївської філії ДП «АМПУ». Пляма розтягнулася вдовж причалів 
№ 1-7. У пробах виявлено перевищення ГДК за вмістом нафтопродуктів 
у 3 – 5 разів та завислих речовин в 4,8-6,4 раза. Інспекція звернулася 
до керівництва Миколаївської філії ДП «АМПУ» щодо вжиття відповідних 
заходів для ліквідації забруднення та встановлення особи, відповідальної 
за вказане забруднення поверхневих вод. На жаль, керівництво установи 
жодних заходів не вжило.

Бурлака Ю. К. Забруднення р. Дунай (в районі 83 км) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

25.09.2017 р. до підрозділу Інспекції у пункті пропуску через державний 
кордон «Ізмаїльський МТП» надійшло повідомлення від відділу екологічної 
безпеки Ізмаїльської філії ДП «АМПУ» про те, що в районі 83-го км р. Дунай 
виявлено плівку із запахом нафтопродуктів. У відібраних пробах поверх-
невих вод виявлено перевищення норм ГДК за вмістом нафтопродуктів 
у 232 рази. Інспекція терміново надіслала повідомлення Ізмаїльській філії 
ДП «АМПУ» про аварійну ситуацію, також були поінформовані ГУНП, УСБ 
України в Одеській області, ГУ ДСНС та прокуратура в Одеській області. 
Видано наказ про проведення кризового моніторингу. Інспекція зверну-
лася також до директора, капітана ДП «Ізмаїльський МТП», Ізмаїльського 
прикордонного загону щодо встановлення суб’єкта господарювання 
на вказаній території.
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Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Миколаївської філії ДП «АМПУ»  
(в районі причалу № 14). Заподіяно шкоду Бузькому лиману 
[Електронний ресурс].– Режим доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

27.09.2017 р. інспектор підрозділу Держінспекції у пункті пропуску 
через державний кордон «Миколаївський морський торговельний порт» по-
мітив, що в районі причалу №14 Миколаївської філії ДП «АМПУ» з судна «Mary 
Gorgias» скидається невідома речовина, внаслідок чого виникає піна сріблястого 
кольору. У відібраних пробах виявлено перевищення ГДК нафтопродуктів 
у 1,8 раза та завислих речовин у 2,4 раза. Капітана судна притягнено до адмі-
ністративної відповідальності. Претензію у сумі 1003 долари США оформлено 
та вручено судновласнику для відшкодування збитків.

Бурлака Ю.К. Забруднення акваторії Миколаївської філії ДП «АМПУ»  
(в районі причалу № 12). Заподіяно шкоду Бузькому лиману 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

01.10.2017 р. від працівників відділу екологічної безпеки МФ ДП «АМПУ» 
надійшло повідомлення про забруднення акваторії Бузького лиману в районі 
причалу № 12. При обстеженні інспектор виявив плями і плівки з яскрави-
ми кольоровими смугами, що тягнулися від корми т/х «Severodvinsky» в бік 
причалу №13 МФ ДП «АМПУ». У пробах виявлено перевищення норм ГДК 
нафтопродуктів у 4,8 – 11,4 раза. Інспекція надіслала лист Миколаївській філії 
ДП «АМПУ» щодо локалізації та ліквідації забруднення, а також повідомила 
ГУНП України в Одеській області, УСБ України в Миколаївській області, ГУ ДСНС 
в Миколаївській області та прокуратуру Миколаївської області.

Бурлака Ю.К. Забруднення акваторії Миколаївської філії ДП «АМПУ»  
(в районі причалу № 10). Заподіяно шкоду Бузькому лиману 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

03.10.2017 р. інспектор підрозділу Інспекції у пункті пропуску через дер-
жавний кордон «Миколаївський МТП» у районі причалу № 10 Миколаївської 
філії ДП «АМПУ» виявив, що з судна «Cecela S» скидається невідома речовина, 
внаслідок чого виникає піна сріблястого кольору. Аналіз проб вод у місці скиду 
з судна показав перевищення ГДК нафтопродуктів у 2,2 раза. У таких випадках 
екологічний контроль судна є обов’язковим, а здійснити його не вдалося 
через відмову капітана судна дозволити його проведення. У зв’язку з цим 
капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Миколаївської філії ДП «АМПУ»  
(в районі причалу № 11). Заподіяно шкоду Бузькому лиману 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

03.10.2017 р. інспектор виявив, що в районі причалу №11 Миколаївської філії ДП 
«АМПУ» з судна «King Barly» скидають невідому речовину, внаслідок чого виникає 
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піна білого кольору. Проби показали перевищення ГДК завислих речовин у 2,2 раза, 
нафтопродуктів у 4 рази. Про забруднення акваторії Миколаївської філії ДП «АМПУ» 
та необхідність здійснити екологічний контроль Держекоінспекція повідомила 
капітана морського порту «Миколаїв», відділ прикордонної служби «Миколаїв», 
морського агента судна, прокуратуру Миколаївської області та ГУ ДСНС України 
в Миколаївській області. На жаль, екологічний контроль так і не був проведений.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Одеської філіїї ДП «АМПУ» (в районі 
причалів №№ 20-23). Заподіяно шкоди Чорному морю [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua .gov. ua.

10.10.2017р. Інспекція встановила факт забруднення поверхневих вод з судна 
«Challenger Kasser» внаслідок скиду неочищених господарсько-фекальних стічних 
вод. Оформлено претензію на суму 11тис. 690 доларів США. Інспекція звернулася 
до капітана морського порту «Одеса» з проханням не давати дозволу на вихід з порту 
судна до сплати збитків, завданих довкіллю.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Миколаївської філії ДП «АМПУ»  
(в районі причалу № 7). Заподіяно шкоди Бузькому лиману [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua 

11.10.2017 р. в районі причалу № 7 Миколаївської філії ДП «АМПУ» виявлено, що 
з т/х «Sangita» скидають видимі плавучі часточки, а у районі їх скидання виникає піна 
білого кольору. Аналіз проб показав перевищення ГДК нафтопродуктів у 2,8 раза 
та завислих речовин у 4,4 раза. Екологічний контроль встановив факт забруднення 
акваторії внаслідок скидання стічно-фекальних вод. Інспекція оформила претензію 
на суму 700 доларів США, яку передала морському агентові судна для сплати збитків. 
Капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Миколаївської філії  
ДП «АМПУ» (в районі причалів № 1-2). Заподіяно шкоди Бузькому лиману 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : вс@di.gov.ua 

12.10.2017 р. виявлено забруднення поверхневих вод нафтопродуктами та залі-
зом внаслідок скиду з неізольованої баластної системи судна «Port Alberni» баластних 
вод з перевищенням нормативів за вмістом забруднюючих речовин (перевищення 
за вмістом нафтопродуктів та заліза у 3,4 та 6 разів відповідно). За фактом забруднен-
ня капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності та оформлено 
претензію на суму 710 доларів США. Претензію вручено морському агенту судна.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Чорного моря (в районі причалу  
№ 4). Одеської «філії ДП «АМПУ» [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : вс@di.gov.ua 

27.11.2017 р. на водній поверхні акваторії Чорного моря в районі причалу 
№ 4 Одеської філії ДП «АМПУ» виявлено плівку та піну сіро-білого кальору. 
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Встановлено, що зі шпігатів судна «Josco Fuzhou» стався скид води невста-
новленого походження. Проби показали перевищення норм ГДК за вмістом 
нафтопродуктів у 2,4 заліза – у 1,4 раза. Здійснити екологічний контроль судна 
інспекторам завадили морський агент та представник ТОВ ЗПК «Інзерноекспорт». 
За фактом перешкоджання інспекторам виконати свої обов’язки на агента судна 
складено протокол про адміністративне правопорушення.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Чорного моря (в районі причалу  
№ 23) Одеської філії ДП «АМПУ» [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : вс@di.gov.ua 

14.12.2017 р. на водній поверхні біля лівого борту судна «Кеrem» інспектори 
виявили окремі плями сіро-білого кольору. Лабораторний аналіз проб вод 
показав перевищення ГДК за вмістом нафтопродуктів у 2 рази. Інспектори огля-
нули природоохоронне обладнання судна, але будь-яких скидів забруднюючих 
речовин не виявили. Джерело забруднення не встановлене.

Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Чорного моря (в районі причалу  
№ 43) Одеської філії ДП «АМПУ» [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : вс@di.gov.ua 

20.12.2017 р. інспектори встановили, що з судна «Anasnasia S» скидається 
невідома речовина. На водній поверхні в районі скиду спостерігаються плавучі 
часточки та плівка біло-сірого кольору. У відібраних пробах встановлено 
перевищення нормативів ГДК за вмістом завислих речовин у 2,5, нафтопро-
дуктів – 2,4 та заліза у 1,8 раза. Про факт забруднення Інспекція повідомила 
відділ прикордонної служби «Одеса», начальника адміністрації Одеського 
порту, капітана морського порту «Одеса», морського агента та капітана судна 
«Anasnasia S». Інспектори до здійснення екологічного контролю судна не були 
допущені.

Бурлака Ю.К. Забруднення акваторії Чорного моря (в районі причалу  
№ 47) Одеської філії ДП «АМПУ». [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : вс@di.gov.ua 

21.12.2017 р. на водній поверхні акваторії в районі причалу № 47 Одеської 
філії ДП «АМПУ» встановлено факт скиду невідомої речовини з судна «PPS 
TOMO». На водній поверхні в районі скиду спостерігалися окремі плями срібля-
стого кольору. Лабораторний аналіз проб показав перевищення нормативів 
ГДК за вмістом нафтопродуктів у 1,6 раза . Інспекція повідомила начальника 
адміністрації Одеського морського порту, капітана морського порту «Одеса», 
відділ прикордонної служби «Одеса», агента та капітана судна про факт забруд-
нення та щодо необхідності оглянути природоохоронне обладнання та все судно 
на наявність слідів підтікань забруднюючих речовин, з‘ясування характеру 
скидів з судна тощо.
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Бурлака Ю. К. Забруднення акваторії Миколаївської філії ДП «АМПУ». 
Заподіяно шкоду Бузькому лиману [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : вс@di.gov.ua.

25.12.2017 р. до пункту пропуску через державний кордон «Миколаївський 
МТП» від начальника відділу екологічної безпеки Миколаївської філії ДП «АМПУ» 
надійшла інформація про порушення герметизації судна «Vika» внаслідок па-
діння металевих заготовок у трюм судна. Лабораторний аналіз відібраних проб 
поверхневих вод показав перевищення ГДК за вмістом нафтопродуктів у 1,8 – 2,4 
раза, а також за вмістом нафтопродуктів у 3,6 та заліза у 4,0 раза – у пробах 
баластних вод. Інспектори здійснили екологічний контроль судна, під час якого 
встановили джерело забруднення. За фактом забруднення до адміністративної 
відповідальності притягнуто капітана судна. Претензію для відшкодування 
збитків у сумі 483 долари вручено морському агентові судна.



ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ НАФТОПРОДУКТАМИ

БОНОВІ ЗАГОРОДЖЕННЯ



ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

ПТАХ, ЩО ПОТРАПИВ У ЗАБРУДНЕНУ НАФТОЮ ДІЛЯНКУ МОРЯ

НАФТА 
НА ПОВЕРХНІ 

МОРЯ



91

РОЗДІЛ 3 _______________________________________________________

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МОРСЬКИХ ПОРТІВ
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

ТА ВПЛИВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ

Найбільшого поступу в реформуванні транспортної галузі вдалося досягти 
саме у сфері морського транспорту. ДП «Адміністрація морських портів України»  
та Міністерство інфраструктури 8 вересня 2015 р. оголосили про перший 
етап реформи з дерегуляції умов ведення бізнесу в морських портах країни, 
про спрощення процедур зовнішньої торгівлі. Результати:

1. Усунуто комісійний контроль суден. У середньому витрати на комісії
агентів, які надавали послуги в порту, досягали двох тис. доларів. Контроль здійс-
нюється лише у тих випадках, коли в цьому виникає потреба за результатами 
аналізу ризиків, а це не більше 5% від кількісті суден, які прибувають у порти. 
Огляд і контроль здійснюються виключно тією службою, у якої виявилися 
показники ризику по цьому судну.

2. Спрощено процедуру переходів суден між двома українськими портами. 
Якщо раніше судно після заходу в Одесу йшло в Іллічівськ, йому потрібно було 
в кожному порту відкривати і закривати кордон. Тепер судну відкривають 
кордон у першому порту заходження і закривають в останньому.

3. Виключено контроль за баластними водами.
4. Спрощено процедуру оформлення туристичних яхт. Тепер судно може

до місяця перебувати у пункті пропуску в морському порту без традиційного 
оформлення приходу.

5. Мінімізовано контрольні процедури при митному оформленні вантажу. 
Ліквідовано контроль випуску вантажів прикордонною службою, всі ці функції 
покладені на митну службу.

6. На митну службу покладено функції попереднього 100%-го докумен-
тального контролю всіх імпортних вантажів у морських портах. Це означає, що 
митна служба робить і фітосанітарний, і ветеринарний та інші види контролю, 
що мінімізує процедуру оформлення. Скасовано також екологічну декларацію 
на судно і товар.

7. Змінено процедуру узгодження на проведення експлуатаційного дно-
поглиблення в портах. Процедура погодження щорічних ремонтних черпань 
сягала півроку. Раніше їх потрібно було погоджувати з державними водним 
та рибним агентствами, з місцевими органами самоврядування, проводити 
екологічну експертизу. Нині експлуатаційні днопоглиблювальні роботи слід 
погоджувати виключно з Мінприроди України.

Перший етап реформи в короткий термін виконаний на 90%. На жаль, 
реформам чинять спротив деякі контролюючі служби.
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Другий етап дерегуляції контрольних процедур у морських портах пе-
редбачає: спрощення процедури радіологічного контролю на суднах; запро-
вадження електронного документообігу; остаточне скасування необхідності 
представляти фінансові гарантії для вантажів, переміщуваних суднами з мор-
ських портів у річкові; створення лабораторій в морських портах для відбору 
і аналізу проб вантажів (у тому числі аграрного характеру). Вже отримано згоду 
Мінагропромполітики на створення лабораторії в Одеському порту з подальшим 
поширенням цієї практики на усі порти. Більшість цих заходів буде впроваджено 
до кінця 2015 р.

Проведення реформи з дерегуляції передбачає і внесення ряду змін до за-
конів. Зокрема в закон про прикордонний контроль. Нині це єдина служба, 
яка зобов’язана підніматися на всі судна. Ця норма була виписана на підставі 
старого Шенгенського кодексу. Але в 2013 р. в кодекс були внесені зміни, 
згідно з якими прикордонникам було надано право проводити вибірковий 
паспортний контроль на суднах. Адміністрація морських портів України (АМПУ) 
підготувала зміни до закону про прикордонний контроль і передала їх на роз-
гляд Держприкордонслужбі. Прикордонна служба виступила з пропозицією 
залишити в портах тільки два контролюючих органи – прикордонну і митну 
служби. Цю ініціативу підтримало Мінінфраструктури. Є доручення Президента 
і Прем’єр-міністра відпрацювати цю пропозицію.

Айзман П. Это действительно интересный рынок // Порты 
Украины. – 2015. – № 9 (151). – С. 20-22.

Директор компанії «Уніпром» П. Айзман пише про перспективи застосування 
геотехнологій в українських портах. Геотехнології – це технології, засновані на ви-
користанні геосинтетичних матеріалів, які можуть застосовуватись у цивільному, 
транспортному та гідротехнічному будівництві. У портовій галузі геотехнології 
використовуються в дуже широкому діапазоні як у берегових, так і в підводних 
умовах. У берегових – це збільшення несучої спроможності майданчиків для при-
йому і переробки вантажів, забезпечення проїзду важкої і негабаритної техніки 
та обладнання, зменшення тиску зворотного засипання на причальні конструкції, 
під’їзні автомобільні шляхи і залізниці, стабілізація насипів, будівництво підпірних 
конструкцій. В підводних умовах – це захист донної частини споруд від підмиву, 
утворення нових територій, дно- та берегоукріплення.

Акватории очистят на 14 млн м3 // Порты Украины. – 2015. – № 10 
(152). – С. 7.

АМПУ планує до 2016 р. провести роботи з експлуатаційного днопогли-
блення в Бердянському (1 млн м3), Маріупольському (1 млн м3), Южному (300 
тис. м3), Ізмаїльському (150 тис. м3), Херсонському (150 тис. м3), Миколаївському 
(150 тис. м3), Ренійському (125 тис. м3), «Октябрськ» (275 тис. м3), Білгород-
Дністровському (1 млн 50 тис. м3 ), Одеському (150 тис. м3) морських портах, 
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а також на ГСХ «Дунай -Чорне море» (1 млн 100 тис. м3), БДЛК і ХМК (сукупно  
2 млн 900 м3). У 2016 р.також заплановано роботи з капітального днопоглиблен-
ня в Іллічівському (967 тис. м3) та Южному (5 млн 115 тис. м3) морських портах. 

Антверпен обещает скидки экологическим судам // Порты Украины. – 
2015. – № 5 (147). – С. 42.

З 1 червня 2015 р. бельгійський порт Антверпен буде надавати знижку 
зі звичайної суми портових зборів морським суднам, що використовують 
альтернативні технології, що допомагають знизити емісію твердих частинок. 
Знижка надається судну в разі, якщо на ньому ефективно застосовуються га-
зоочисники (у закритому режимі) або якщо як паливо для суднової установки 
використовується СПГ, принаймні, протягом 24 годин до заходу судна в порт. 
У наступні роки знижки будуть збільшуватися. Нові знижки будуть додані до вже 
існуючих, «у нагороду» за хороші показники Екологічного суднового індексу 
(Environmental Ship Indeх, ESI), що базується на системі балів (від 0 до 100). Ці 
бали судно може заробити, демонструючи показники, екологічно вищі за ті, 
яких вимагають правила, що стосуються емісії Nox, Sox, Cox. Наразі система 
ESI підтримується 25 портами, а її перевагами вже скористалися 3 067 суден.

Белгород-Днестровский МТП передан в аренду двум частным фир-
мам // Порты Украины. – 2015. – № 2 (144). – С. 3.

В оренду на два роки передані портпункт «Бугаз» (смт Затока) і нерухоме 
майно на основній території порту площею 223 тис м2, оціночна вартість –  
14 млн грн. Фактично Білгород-Дністровський морський торговельний порт 
передано в оренду двом фірмам – Рівер-ТРАНС» і «КД Транс», які повинні платити 
за оренду 600 тис. грн на місяць. 

Бельгийцы готовы углублять дно в украинских портах // Порты 
Украины. – 2015. – № 10 (152).– С. 3.

19 листопада 2015 р. Адміністрація морських портів України і світовий лідер 
у галузі днопоглиблювальних та інженерних робіт «Jan Le Nus nv» (Бельгія) підписали 
меморандум про взаєморозуміння. Протягом останніх десяти років компанія пра-
цювала в 87 країнах світу. Сторони заявили про наміри співпрацювати в будівництві, 
реконструкції та технічному обслуговуванні судноплавних каналів і портових 
акваторій шляхом днопоглиблення. Йшлося про проекти в Іллічівському, Южному, 
Одеському портах, на Бузько-Дніпровському каналі та ін. об’єктах. 

В план приватизации добавлены морские порты страны // Порты 
Украины. – 2015. – № 3 (145). – С. 3.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік державних підприємств, які 
підлягають приватизації в 2015 р., додавши в нього морські торгові порти 
«Українське Дунайське пароплавство» і Одеський припортовий завод. Всього 
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в «приватизаційному списку» 342 об’єкти. Таке рішення обумовлене потребою 
оптимізувати державний сектор економіки і залучити інвесторів до розвитку 
підприємств. Їх подальше перебування у державній власності недоцільне.

Васьков Ю. Дерегуляция в морской отрасли выходит на завершающий 
этап. Экодекларацию отменили // Порты Украины. – 2015. – № 7 
(149).– С. 28-30.

Ю. Васьков, заступник Міністра інфраструктури України, інформує про серйозні 
зміни, що відбулися в оформленні вантажів у морських портах. Так, митній службі 
надано право здійснювати попередній документообіг усіх категорій товарів. Не 
потрібно проводити окремий контроль з боку екологічної інспекції, фітосанітарної 
та ветеринарної служб. Стосовно 90% вантажів норма ця уже діє. Виїзд контейнерів 
з території порту контролює тільки митниця. Постановою Міністерства інфра-
структури від 7 липня 2015 р. скасовано екодекларацію для імпортних вантажів 
і контейнерів. З 8 вересня 2015 року постанова набрала чинності : вимогати еко-
декларацію в портах не мають права. Що стосується радіологічних вимірювань, 
то законодавство дозволяє використовувати стаціонарні системи радіологічного 
контролю. Радіологічна служба підписує угоду з прикордонною службою, яка надає 
інспекторам радіаційного контролю безкоштовний он-лайн-доступ до стаціонарних 
систем. Стаціонарні системи радіологічного контролю для експортних вантажів є 
в усіх морських портах країни, крім порту «Октябрськ».

Вороной В. Дерегуляция в морских портах Украины // Порты 
Украины. – 2015. – № 9 (151). – С. 16-17.

У рамках другого етапу дерегуляції контрольних процедур у морських портах 
планується з 1 січня 2016 р. проводити повне попереднє митне оформлення вантажу 
до вивезення його з порту. Наразі контрольні процедури з вантажем проводяться, 
коли контейнер знаходиться на машині перевізника, що призводить до затримок. 
З 1 січня 2016 р. машина перевізника буде заїжджати тільки для того, щоб забрати 
контейнер з порту, і час її перебування в порту скоротиться до 10-15 хвилин.

Що стосується радіологічного контролю суден, то слід відзначити, що досі 
не виконується Постанова Кабінету Міністрів № 491, у якій йдеться про автоматичний 
радіологічний контроль вантажу в порту. Контроль здійснюється за допомогою 
стаціонарних систем «Янтар». Свого часу уряд США витратив десятки мільйонів до-
ларів на оснащення цим обладнанням усіх пунктів пропуску на нашому державному 
кордоні, однак воно досі не використовується через те, что системи передані на ба-
ланс прикордонникам і екологи відмовляються користуватися цим обладнанням.

Вступили в силу Правила об удалении затонувших судов // Порты 
Украины. – 2015. – № 3 (145). – С. 7.

14 квітня 2015 р. набула чинності Nairobi International Convention on the 
Removal of Wrecks – Міжнародна конвенція про видалення затонулих суден. Ця 
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Конвенція була прийнята на Міжнародній конференції ООН у Найробі в 2007 р. 
Станом на 14 квітня 2015 р. вона прийнята такими державами : Антигуа і Барбуда, 
Болгарія, Конго, Острови Кука, Данія, Німеччина, Індія, Іран, Ліберія, Малайзія, 
Маршаллові Острови, Марокко, Нігерія, Велика Британія, Палау. Документ 
покладає на власників відповідальність за визначення місця, маркування і ви-
далення затонулих суден. Він вводить обов’язкове державне страхування або 
іншу форму фінансової відповідальності для суден, валовою місткістю 300 GT 
і вище. Конвенція встановлює єдині правила для швидкого видалення затонулих 
суден, що перебувають у 200 – мильній або виключній економічній зоні країни. 
Вона дає правову основу прибережній державі для видалення затонулих суден, 
небезпечних для судноплавства або для морського середовища. 

Вход на судно ограничен: провительство сломало старую схему // 
Порты Украины. – 2015. – № 7 (149). – С. 2.

З 8 вересня 2015 р. процедури заходження суден в українські порти впри-
тул наблизилися до давно існуючих у світовій практиці. Раніше у вітчизняних 
портах капітани спочатку зустрічали багатолюдну комісію з представників 
шести контролюючих органів: ветеринарної та карантинної служб, митниці, СЕС, 
екологічної інспекції. Кожен знаходив привід для перевірки, і бюрократична 
процедура прискорювалася після отримання «подяки» від судновласника. 
При цьому судно простоювало. В середньому на оформлення одного судна (при-
ходу, відходу) потрібно було три години. Година простою для судновласника – це 
тисячі, іноді десятки тисяч доларів. Тепер відразу після швартування на борт 
судна піднімаються стивідори і починають вантажні операції. За підрахунками 
адміністрації порту «Южний», за рік порт заощадить мінімум 600 годин. За цей 
час можна додатково прийняти п’ять суден вантажопідйомністю 200-250 тис. 
тонн. У цілому бізнес може заощадити 9 млрд гривень на рік. 

Георгиев К. Портовая отрасль Одесского региона: перспективы 
развития есть? // Слово. – 2015. – 3 сент. – С. 3.

В обговоренні проблем портів взяли участь В. Зубков, голова комітету 
морського і річкового транспорту Громадської ради при Міністерстві інф-
раструктури України, М. Павлюк, почесний президент Одеського морського 
торгового порту, і С. Ківалов, народний депутат України, лідер Української 
морської партії. В. Зубков вважає, що реформа передбачала розподіл державних 
та господарських функцій, але в результаті була створена нова управлінська 
структура у статусі державного підприємства. У портів забирають гроші, і вони 
втратили можливість розвиватися. В контейнерних перевезеннях порти «па-
дають» і трагічно втрачають транзит, що пов’язано з реформуванням портової 
галузі. Н. Павлюк вважає, що після отримання Україною незалежності порти 
розвивалися досить ефективно і динамічно, успішно залучали інвесторів, 
а тепер через невдалі нововведення інвестори просто йдуть геть. На думку  
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С. Ківалова, об’єкти, які дають прибуток, приватизувати не варто. Це стосується 
і потужних українських портів. Навіщо приватизувати Одеський морський 
торговельний порт, якщо він прибутковий? Є сенс приватизувати збиткові 
порти. Приватизація портів повинна проводитися тільки після проведення 
міжнародного аудиту.

Портова галузь буде розвиватися тільки тоді, коли зароблені нею кошти 
будуть залишатися на місцях, коли буде налагоджено систему управління, 
спрямовану на розвиток галузі. 

Горун В. В. Оптимизация дампинга грунтов дноуглубления / В. В. Горун, 
С. Н. Юрасов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2015. – № 1 (36). –  
С. 136-144.

Днопоглиблення є життєво важливим для функціонування портів, але 
водночас воно завдає шкоди водним екологічним системам, тому актуальною 
є оптимізація дампінгу, тобто вибір на акваторії потрібного місця відвалу ґрунту. 
У статті обгрунтовано метод оптимізації дампінгу ґрунтів, у якому сформульова-
но необхідні і достатні умови для його здійснення. При вирішенні оптимізаційної 
задачі як цільову функцію використано витрати для підтримання навігаційних 
глибин на підхідних каналах. Наприклад, оптимальний варіант розташування 
відвалу ґрунту з урахуванням екологічної безпеки та економічних інтересів 
знайдено для МТП «Керч».

Договорились о методике утилизации отходов // Порты Украины. – 
2015. – № 2 (144). – С. 9.

16-18 лютого на базі відділу екологічної безпеки адміністрації Одеського 
МТП проведені консультації з вироблення єдиної методики поводження 
з судновими відходами в українських портах відповідно до стандартів ЄС. Був 
підготовлений проект документа, що регламентує схеми прийому і передачі 
на утилізацію відходів із суден у великих і малих портах. Сформовано робочу 
групу, яка розроблятиме «Типовий план з управління судновими відходами 
у морських портах України» з урахуванням базових європейських стандартів. 

Закон разрешает не допускать инспектора к отбору проб изолиро-
ванного балласта // Порты Украины. – 2015. – № 5 (147). – С. 7.

Наказом Мінприроди № 82 від 18.03 2015 р. ізольований баласт виклю-
чений з підконтрольних об’єктів при взятті проб і проведенні лабораторних 
досліджень та експрес-аналізів. Проте з відома працівників деяких портів все 
ще зустрічаються випадки, коли морські екологічні інспекції намагаються брати 
проби ізольованих баластних вод під час екологічного контролю судна. У статті 
йдеться про дії адміністраці судна : по-перше, адміністрація судна має право 
не допустити інспектора до відбору проб; по-друге, адміністрація судна або агент 
можуть направити письмове повідомлення про неприпустимість протиправних 



97

дій і порушень законодавства про державний екологічний контроль на адре-
су морської екологічної інспекції та конкретного інспектора. При відкритих 
погрозах з боку інспектора адміністрація може звернутися в правоохоронні 
органи – на гарячу лінію Служби безпеки України. 

Из Гданьска в Херсон по рекам // Порты Украины. – 2015. – № 1 (143). – С. 8.
29 січня 2015 р. в Мінську Міжнародний консорціум на чолі з Морським 

інститутом Гданська (Польща) підписали контракт з підприємством «Дніпро-
Бузький шлях» (Білорусь) про проведення дослідження можливості відтворити 
водний шлях між Балтійським і Чорним морями. Консорціум повинен розглянути 
доцільність використання магістралі Е-40 між Гданськом і Херсоном і запропону-
вати три конкретних сценарії його відновлення. Планується скласти гідрологічні 
та гідрографічні огляди водного шляху, а також вивчити технічні умови його 
роботи. Для проведення робіт консорціум отримає 493 тис. євро. Українську 
сторону в проекті представляють Волинське обласне управління водних ре-
сурсів і громадська організація «Волинська асоціація вчених та інноваторів». 

Мельников Н. Арбитраж в Лондоне: имеют полное право. Морское 
право Англии позволяет прогнозировать развитие правоотно-
шений в долгосрочной перспективе // Порты Украины. – 2015. –  
№ 8 (150). – С. 56.

Морські страховики, фінансисти, не кажучи вже про перевізників, суд-
новласників, фрахтівників, працюють в англійській правовій системі, тому 
що немає іншої правової системи, у якій відносини, що складаються у сфері 
мореплавства і морської торгівлі, були б врегульовані настільки ж точно, 
докладно, логічно і прозоро. При цьому важливим чинником є стабільність 
встановлених правил, що аж ніяк не виключає їх динамізму. Морське право 
Англії дозволяє прогнозувати розвиток правовідносин у довгостроковій 
перспективі. Вибір арбітражу в Лондоні дозволяє зробити рішення по справі 
передбачуваним. Це досягається завдяки тому, що правила створюють суди 
та арбітражі, які розглядають реальні суперечки, що виникають у практиці 
морського судноплавства, торговельного мореплавства і в результаті виконання 
інших транспортних договорів. Життєздатність англійського права, пов’язаного 
з морським бізнесом, обумовлена історично, і англійська мова давно стала 
мовою торгівлі і мореплавання, адже величезна кількість термінів, прийнятих 
у морській торгівлі, має англійське походження. 

Михайлов В. Е. Совершенствование технологий перевозки сыпучих 
грузов / В. Е. Михайлов, Е. Л. Дебижа // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту  
ім. В. Даля. – 2015. – № 1 (218). – С. 122-125.

У світовій практиці постійно зростають обсяги перевезень насипних і нава-
лочних вантажів. Разом з тим підвищуються вимоги до технічної та екологічної 
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безпеки перевезень, збереження вантажу, зручності прийнятої схеми транспор-
тування для споживача. У статті йдеться про використання м’яких контейнерів 
у транспортно-технологічних схемах поставок сипучих вантажів. Визначено 
підходи до раціонального вибору параметрів м’яких контейнерів при транс-
портуванні сипучих вантажів відповідно до транспортних характеристик 
вантажів, що перевозяться, при дотриманні заданих технологічних обмежень. 
Використання таких технологій дозволить підвищити ефектівність перевезень 
за рахунок більш повного використання вантажопідйомності та вантажомісткості 
транспортних засобів та захистити рухомий склад і навколишнє середовище 
від негативного впливу вантажів, що перевозяться.

Михайлова В. Экологические инспекторы всячески сопротивляются 
отмене судовых экологических деклараций // Порты Украины. – 2015. – 
№ 1 (143). – С. 31. 

Нині для судновласників, капітанів, агентів Федерації працівників транс-
порту Украни (ФПТУ) підготовлено спеціальну пам’ятку про правила поведінки 
при здійсненні екологічного контролю суден у морських портах. Це юридичні 
рекомендації, що ґрунтуються на міжнародних конвенціях, ратифікованих 
Україною (Міжнародна конвенція щодо запобігання забрудненням із суден 
(МАРПОЛ 73/78), Конвенція з полегшення міжнародного морського судноплав-
ства від 1965 р.), а також на національному законодавстві. Пам’ятка рекомендує 
допускати екоінспекторів на судно у складі комісії лише у разі наявності на його 
борту екологічно небезпечного вантажу; вказує на правові підстави не подавати 
екодекларації. У разі згоди на відбір проб ізольованого баласту рекомендується 
самим здійснювати відбір проб фону (прилеглої акваторії) і стежити за тим, щоб 
проби баласту відбиралися з кожного танка, а не з насоса.

Одесса первой внедрит электронное оформление грузов // Порты 
Украины. – 2015. – № 9 (151). – С. 35.

Впровадження електронного оформлення вантажів на експорт за допомо-
гою Інформаційної системи портового повідомлення стартує у листопаді 2015 р. 
Експеримент почнеться в Одеському морському порту : буде впроваджуватися 
модуль електронної заявки на завезення вантажу в порт. Система повинна бути 
поширена на всі морські порти України. Деякі її функції вже успішно впроваджені 
в Одеському, Іллічівському та «Южному» портах.

Пархотько А. В. Влияние интеграции на информационную систему 
на участке погрузка-разгрузка порта на стояночное время судна // 
Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2015. – № 1 (218). – С. 126-129.

Автор розглядає зв’язок часу виконання технологічного процесу наван-
таження-розвантаження суден з рівнем інтеграції в логістичну інформаційну 
систему підприємства, проблему передачі інформаційних потоків в умовах 
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зростання інформаційного навантаження на роботу підрозділів порту. 
Визначено показники, що характеризують якість роботи порту та їх залежність 
від часу виконання вантажних операцій. Описано алгоритм і функціональний 
сенс взаємодії менеджменту з виробничими ділянками на рівні інформаційних 
потоків. У статті також подано рекомендації з автоматизації обліку технологіч-
ного процесу з подальшою інтеграцією в єдну логістичну інформаційну систему 
порту. Запропоновано структуру типової облікової програми управління базою 
даних переватажувального процесу в порту.

Перфирьев С. Экология морских портов – вопрос не первый, 
но и не второй (как АМПУ адаптирует систему экологической 
безопасности украинских портов к европейским нормам) // Порты 
Украины. – 2015. – № 2 (144). – С. 31.

АМПУ адаптує систему екологічної безпеки до європейських нормативів у трьох 
напрямах: актуалізує профільне законодавство, проводить необхідні заходи у сфері 
екологічної безпеки та впроваджує системи управління охороною навколишнього 
природного середовища морських портів. Запропоновано зміни у ряд постанов 
Кабміну: стосовно передання функцій контролю за поводженням з ізольованими 
баластними водами службам капітанів портів; скасування необхідності отриму-
вати дозвіл на проведення ремонтних, експлуатаційних, днопоглиблювальних 
робіт у морських портах України; спрощення процедури та кількості дозвільних 
документів у сфері поводження з відходами, а також витрат і часу на їх отримання; 
конкретизації й уточнення термінів і положень, пов’язаних з природоохоронною 
діяльністю в акваторіх морських портів. У відповідності до положень стандартів ISO 
14000 : 2004 та ДСТУ ISO 14000:20006 розроблено і затверджено «Політику в галузі 
управління охороною навколишнього середовища ДП «Адміністрація морських 
портів України на 2015 рік», розроблений і затверджений типовий перелік основних 
екологічних аспектів небезпеки та ризиків. Спільно із профільними науковими 
установами розробляється програма забезпечення екологічної безпеки ДП «АМПУ».

Порты пока что остались в списке стратегических объектов // 
Порты Украины. – 2015. – № 2 (144). – С. 3.

Постановою Кабміну № 83 від 4 березня 2015 року затверджено новий 
перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для еко-
номіки і безпеки держави і не підлягають приватизації (309 об’єктів). У числі 
стратегічних залишилися, зокрема, Адміністрація морських портів України, 
Одеський припортовий завод, Суднобудівний завод ім. 61 комунара та ін.

Порядок радиологического и экологического контроля изменят // 
Порты Украины. – 2015. – № 8 (150). – С. 12.

Представники Мінінфраструктури і Мінприроди познайомилися з процеду-
рами екологічного і радіологічного контролю суден і вантажів, поспілкувалися 
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з капітанами суден, агентами і фахівцями Одеського та Іллічівського морських 
портів. Дійшли висновку про необхідність зміни законодавства у частині, що 
стосується радіологічного та екологічного контролю, оскільки не врегульовано 
порядок визначення фактичного погіршення якості води в акваторії морського 
порту; не регламентований законодавчо порядок взяття проб ізольованих вод 
і проведення їх аналізу. Представники відомств домовилися про розробку 
і внесення на розгляд уряду проекту постанови про порівняння вод при кон-
тролі забруднення не за застарілими нормативами гранично допустимих 
концентрацій, а з фоновими показниками. 

Проверки воды изолированного балласта окончательно отменены // 
Порты Украины. – 2015. – № 3 (145). – С. 3.
Охрана морских вод – по новым правилам // Порты Украины. – 2015. – 
№ 3 (145). – С. 3.

3 квітня набув чинності Наказ Мінприроди № 82 від 18.03.2015 «Про внесен-
ня змін до деяких нормативно-правових актів у сфері здійснення державного 
екологічного контролю». Внесені зміни у «Положення про екологічний контроль 
у пунктах пропуску через державний кордон у зоні діяльності регіональних 
митниць» (Наказ Мінприроди № 204 від 08.09.1999) і «Положення про морські 
екологічні інспекції» (Наказ Мінприроди № 429 від 04.2011). Міністерство інф-
раструктури підготувало проект змін у правила охорони внутрішніх морських 
вод. За інформацією Міністра інфраструктури А. Пивоварського на прийняття 
змін буде потрібно близько двох місяців.

Прокопчук С. Радиологический контроль будет упрощен // Порты 
Украины. – 2015. – № 2 (144).– С. 8.

26 лютого 2015 р. в Києві на засіданні міжвідомчої групи обговорювалося 
впровадження автоматичного режиму проведення радіологічного контролю 
в морських портах, для чого потрібно обладнати морські термінали спеціаль-
ними пристроями радіологічного контролю, а екологічні служби підключити 
до Інформаційної системи портового повідомлення спілки. Це дозволить 
спростити випуск вантажів з пункту пропуску, усуне контакт експедитора 
з державними чиновниками, скоротить час контролю. Для вирішення цього 
завдання фахівці АМПУ запропонували внести деякі зміни до ряду наказів 
Міністерства екології і природних ресурсів. 

Прокопчук С. Хто гальмує відродження Бессарабії? Закриття Усть-
Дунайська – стратегічна помилка / С. Прокопчук, Л. Самсоненко // 
Уряд. кур’єр.– 2015. – № 115 (27 черв.). – С. 6.

АМПУ має намір ліквідувати як самостійну юридичну одиницю ДП «Морський 
торговий порт Усть-Дунайськ». З цього приводу колектив порту звернувся 
до Міністра інфрастуктури України. Колектив вважає, що це буде стратегічною 
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помилкою. Для України на кін поставлено не тількі її транспортну незалежність, 
а й суверенітет. Внаслідок анексії Криму втрачено п’ять морських портів з інфраструк-
турою і вантажопотоками, тому для нас життєво важливо зберегти глибоководний, 
конкурентоспроможний гирловий порт на Дунаї. У 1980-1990-ті роки «Усть-Дунайськ» 
переробляв за рік до 4 млн тонн вантажів – обслуговував вантажопотоки Дунай – 
Індія, Дунай – Близький Схід. Однак у роки незалежності в розвиток інфраструк-
тури підприємства і порт-пункту «Кілія», яке йому підпорядковане, майже нічого 
не вкладали. Віддавши на Дунаї півкілометра української прибережної землі, Україна 
дала можливість Молдові стати в перспективі морською державою, побудувавши 
згодом свій порт Джурджулешти. В його особі Україна отримала у Нижньому Дунаї 
ще одного потужного конкурента. Однак порт «Усть-Дунайськ» успішно «тримає 
оборону» : продовжує бути прибутковим підприємством, що стабільно працює, 
своєчасно перераховує податки (у 2014 р. – майже 3,4 млн грн).

Прокопчук. С. Коли ж станемо морською державою? // Уряд. кур’єр. – 
2015. – № 203 (31 жовт.). – С. 5.

Автор статті вказує на причини скочування України в рейтингу світової 
торгівлі на 86-те (із 132) місце. Побори в наших портах – одна з причин. Щороку 
на митниці в Одесі крадуть щонайменше мільярд доларів. Президент України 
у 2009 р. називав ще жахливішу цифру : щороку бюджет країни недотримує від 
митниці 90-100 мільярдів гривень. Це одна з головних причин того, що тран-
зитні вантажі вже давно міняють українські порти на Констанцу, Новоросійськ 
або на балтійські порти. І це цілком природно: майже всі литовські, латвійські 
та естонські порти мають статус вільних економічних зон. 

Постановами Кабінету Міністрів № 483, 491, 492 від 2015 р. українське 
законодавство гармонізується із європейськими нормами і унеможливлює 
корупційні схеми, ліквідовує необгрунтовані контрольні процедури, спрощує 
процедуру оформлення вантажів. 

Інша проблема, про яку йдеться у статті, – непослідовності дій наших 
чиновників, прикладом якої стала проблема глибоководного судоходного 
ходу (ГСХ) Дунай – Чорне море. На початку 2000-х ГСХ «перетягнув» на себе 
40% суднопотоків по Нижньому Дунаю, ставши конкурентом монополістові – 
румунському Сулинському каналу. Це й стало початком добре скоординованого 
наступу румунської сторони на український канал за підтримки міжнародних 
структур, закордонних і наших «грантоїдів» – природозахисних організацій. Але 
всі наступні роки проведення днопоглювальних робіт на ГСХ стримували і ке-
рівництво Дунайського заповідника, і Мінприроди України, і Держрибагентство.

Внаслідок цього на деяких ділянках ГСХ прохідні глибини на перекатах 
впали майже до трьох метрів, що змусило багатьох судновласників повернулися 
на Сулинський канал. 

Автор наводить й інші приклади небажання чиновників реалізовувати важли-
ві для нашої країни екологічні проекти, гірше того, прямої зацікавленості у цьому.
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Сивий П. В. Зведення берегових і штучних територій при морсько-
му днопоглибленні // Матеріали науково-практичної конференції 
за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з гідрометеорології, 18-20 берез. 2015. – Одеса, 2015. – С. 68-69.

Для створення і підтримки необхідних глибин на акваторіях і підхідних 
каналах морських портів необхідно проводити капітальні та ремонтні днопо-
глиблювальні роботи. Ґрунти, що розробляються під час ремонтного та капі-
тального днопоглиблювання, містять понад 90% морських мулів. За сучасною 
технологією такі грунти скидаються у підводні відвали з трюмів землесосів 
та шаланд, причому відвали розташовані на відстані від 20 до 100-120 км від 
району днопоглиблювання. Скидання грунтів у підводні відвали дозволяє їх 
вторинне використання (утилізацію) у різних галузях народного господарства.

Симоненко С. «Капитан Зибер» спущен на воду // Порты Украины. – 
2015. – № 7 (149). – С. 12.

У 2002 – 2006 рр. на замовлення «Держгідрографії» побудовано три великих 
катери : «А. Лисенко», «О. Солодунов», «В. Зарудний» (для проведення промірних 
робіт). Вони виконують гідрографічні зйомки акваторій Чорного і Азовського 
морів, усіх портів України та підхідних каналів до них, промірні роботи для навіга-
ційних потреб. На «О. Солодунові» вже понад 10 років працює багатопроменевий 
ехолот, що дозволяє обстежувати дно. Він з високою точністю виконує зйомку 
акваторії і виявляє місця, небезпечні для судноплавства. У 2015 р. заплановано 
встановити багатопроменевий ехолот на катері «А. Лисенко».

События одним абзацем // Порты Украины. – 2015. – № 1 (143). – С. 3.
14 січня 2015 р. за наказом начальника адміністрації Одеського морського 

торговельного порту створено інвестиційно-технічну раду гавані. Одне з основних її 
завдань – визначення планів розвитку підприємства, пріоритетних напрямів інвес-
тиційних стратегій підприємства і контроль за їх виконанням, впровадження новітніх 
досягнень науки, техніки і передових технологій, поліпшення стану довкілля.

Соляру хотят заменить чистым топливом // Порты Украины. – 
2015. – № 8 (150). – С. 44.

«Maersk Line» підписала угоду з Compania Espanola De Petroleos S A U. (CEPSA) 
і «Quadrise Fuels International» про тестування альтернативного палива для суден 
«Marine MSAR». Як очікується, воно стане дешевшою і більш екологічною заміною 
важкому дизельному паливу. Випробування повинні розпочатись у першій 
половині 2016 р. Паливо на судна поставлятиметься з розташованого в районі 
Гібралтара нафтопереробного підприємства. Тестування нового палива трива-
тиме до кінця 2016 р. До цього часу використання в комерційних масштабах 
нового палива має пройти всі необхідні дозвільні процедури. MSAR – паливо, 
придатне і для виробництва електроенергії.
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Старая схема «экологов» в новом приказе ? // Порты Украины. – 2015. – 
№ 1 (143). – С. 2.

20 січня Міністр екології і природних ресурсів України І. Шевченко підписав 
наказ, згідно з яким термін хімічного аналізу ізольованого баласту не може пере-
вищувати три години. Забір проб державними інспекторами має здійснюватися 
у присутності представника капітана порту безпосередньо біля борту судна 
під час його стоянки у порту. Проте Федерація працівників транспорту України 
(ФПТУ) вважає, що це суперечить нормам Конвенції МАРПОЛ 73/78. У новому 
наказі Мінекології вода ізольованого баласту знову помилково прирівнюється 
до вод, що містять забруднюючі речовини, які підлягають хімічному контролю. 
На думку автора статті, скорочення термінів хіманалізу вод ізольованого баласту 
не знищить корупцію при екологічному контролі суден у портах. Навпаки, цей 
документ легалізував незаконне право інспекторів відбирати проби. Україна 
зобов’язана виконувати ратифіковану нею конвенцію МАРПОЛ 73/78, згідно 
з якою води ізольованого баласту не підлягають хімічному контролю.

СЭЗ «Порто-франко»: территории, льготы и налоги // Порты 
Украины. – 2015.– № 1 (143). – С. 8.

На розгляд Верховної Ради поданий проект закону про внесення змін 
до Закону України «Про спеціальну (вільну) економічну зону ’’Порто-франко‘’» 
на території Одеського морського торговельного порту (відносно регулювання 
інвестиційної діяльності на території СЕЗ «Порто-франко»)». Законопроект перед-
бачає розширення СЕЗ «Порто-франко» за рахунок території «полів фільтрації» 
міста і намитих територій на Карантинному молу в порту – для створення митних 
зон комерційного, сервісного, промислового типів. Передбачається, що суб’єктам 
СЕЗ «Порто-франко» надаватимуть пільги на сплату земельного податку і податку 
на прибуток підприємств. Для управління СЕЗ передбачено створення ради, 
до складу якої на паритетній основі ввійдуть представники Одеської міської 
ради і АМПУ. Суб’єкти СЕЗ «Порто-франко» забезпечуватимуть необхідні умови 
функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ.

Тонконога І. В. Розвиток морегосподарського потенціалу Причорномор’я 
України // Матеріали міжнародної наукової конференції молодих вчених 
«Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих 
науковців», 16-18 черв. 2015. – Одеса 2015. – С. 136-137.

Про важливість сталого розвитку та росту морегосподарського потенціалу 
регіонів йдеться в «Морській доктрині України на період до 2020 р.». Морський 
потенціал України – це сукупність сил і коштів держави і можливостей їх вико-
ристання для реалізації національної морської політики. Основою морського 
потенціалу є Військово-Морський флот, органи морської природоохоронної 
служби, Державної прикордонної служби, цивільний морський флот, а також 
інфраструктура, що забезпечує їх функціонування та розвиток, морську 
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господарську й військово-морську діяльність держави. Розвиток морегосподар-
ського потенціалу потребує наявності відповідних умов і можливостей, а також 
багаторічної концентрації сил і коштів держави для реалізації довгострокових 
програм і проектів, з використанням і державно-приватного партнерства, 
й інших способів і організаційних форм стимулювання сталого розвитку при-
морських територій і прибережних зон у цілому. Комплексна оцінка морегоспо-
дарського потенціалу приморських територій дасть можливість виявити сильні 
та слабкі сторони, намітити цілі, шляхи та перспективи розвитку приморських 
територій як найважливіших економічних і геостратегічних регіонів країни.

Химконтроль воды изолированного балласта наконец отменен // 
Порты Украины. – 2015. – № 2 (144). – С. 2.

19 лютого 2015 р. міністри Мінінфраструктури і Мінприроди прийняли спільне 
рішення про скасування контролю води ізольованого баласту суден у портах і під-
писали спільний наказ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
у сфері здійснення державного екологічного контролю». Документ вносить зміни 
у Положення про екологічний контроль суден у пунктах пропуску через держав-
ний кордон у зоні діяльності регіональних митниць. Поняття «ізольований баласт» 
визначається відповідно до Конвенції МАРПОЛ 73/78. Уточнено повноваження 
державних інспекторів при проведенні експрес-аналізу вод (окрім ізольованого 
баласту). Внесено зміни до п. 6.9 Положення про морські екологічні інспекції 
в частині повноважень Держінспекції з виконання відбору проб та інструмен-
тально-лабораторних вимірів показників складу вод (поверхневих, морських, 
лляльних, зворотних і баластних). Проект постанови Кабміну України, яка оста-
точно ліквідує проблеми, пов’язані зі скиданням ізольованого баласту в порту, 
та адаптує екоконтроль до міжнародного законодавства, допрацьовується.

Экологи нарушают приказ об отмене контроля вод изолированного 
балласта // Порты Украины. – 2015. – № 4 (146). – С. 3.

Федерація працівників транспорту України фіксує грубі порушення з боку 
екологічних інспекторів у портах, а саме : недотримання норм наказу про скасування 
хімічного контролю ізольованого баласту. Так, у порту «Южний» продовжують 
вимагати проби ізольованого баласту, за відмову – протокол і штраф. Протокол 
на руки не видається. У Миколаївському порту екологічна інспекція склала прото-
коли і винесла постанову про притягнення до адміністративної відповідальності 
капітана судна «Harvest Sun» за скидання ізольованого баласту, через це судно 
протягом п’яти днів не могло вийти з порту. Збитки від простою склали 10 тис. доларів 
США. З Іллічівського порту екологи не випускали судно «Bulk Africa» через відмову 
надати проби. Судно пішло, незважаючи на спроби затримати його. Федерація 
ініціювала створення відкритого реєстру інспекторів, які працюють поза правовим 
полем і тероризують капітанів і агентів незаконними вимогами, і звернулася до мі-
ністрів екології і природних ресурсів та інфрастуктури України з вимогою особисто 
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контролювати ситуацію в українських портах. Міністр екології пообіцяв звільняти 
працівників з роботи у разі порушення заборони на проведення хімічного контро-
лю вод ізольованого баласту суден, а також закликав капітанів суден направляти 
до Міністерства скарги з конкретними прізвищами для вжиття заходів.

АМПУ сократит число филиалов // Порты Украины. – 2016. – № 4 
(156). – С. 3. 

За інформацією В. Вороного, заступника голови АМПУ з логістики, АМПУ 
має намір скоротити число своїх філій з 13 до 6 і реорганізувати їх за регіо-
нальним принципом. До зони відповідальності Іллічівської філії планується 
віднести Білгород-Дністровський порт. Дунайська філія об’єднає офіси в Рені, 
Усть-Дунайську та Ізмаїлі. На базі портів Миколаївського регіону планується 
створити Миколаївську філію, на базі Маріупольського порту – Азовську філію. 
В Одеському порту і порту «Южний» філії будуть збережені в існуючому вигляді.

В Черноморске реконструируют акваторию Сухого лимана 
за 0,8 млрд грн / Порты Украины. – 2016. – № 9 (161).– С. 2. 

19 жовт. 2016 р. Кабінет Міністрів України схвалив техніко-економічне об-
ґрунтування проекту «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого ли-
ману Іллічівської філії ГП «АМПУ» зі збільшенням глибини до 15 метрів. Очікувана 
сума капітальних вкладень у проект – 772,7 млн грн. Термін окупності – шість 
років. Поглиблення акваторії забезпечить умови для безперешкодного підходу 
великовантажних суден до глибоководних причалів, збільшаться обсяги ванта-
жопереробки і портових зборів, прибуток порту і перерахування до бюджетів 
усіх рівнів.

Вороной В. Экоинспекция подала в суд на капитана порта «Южный» // 
Порты Украины. – 2016. – № 9 (161). – С. 9. 

За інформацією В. Вороного, заступника голови АМПУ з логістики, 
Держінспекція Північно-Західного регіону Чорного моря подала до суду 
на капітана морського порту «Южний» Л. Чайковського за невиконання ним 
вимог Кодексу торгового мореплавства. Таким чином, на думку В. Вороного, 
екологічна інспекція чинить тиск на службу капітанів морських портів України.

Десять инвесторов претендуют на Одесский припортовый завод // 
Порты Украины. – 2016. – № 5 (157). – С. 2

18 травня Кабінет Міністрів затвердив умови приватизації ОПЗ. Вартість 
держ пакету акцій оцінили в 13 млрд 175 млн грн (522 млн доларів США). До кон-
курсу не будуть допущені покупці з Росії та з офшорних зон. Аукціон з продажу 99, 
567 % акцій ОПЗ очікується у липні 2016 р. Зацікавлені особи знають ОПЗ досить 
добре: вони або торгували з ним, або обслуговували його, з нових учасників – 
арабська компанія, яка має свій газ, свої заводи і мільярди для інвестицій.
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Достижение 2015 года // Порты Украины. – 2016. – № 1 (153). – С. 8. 
За результатами опитування, в якому взяло участь 78 експертів, визначені   

переможці Національного морського рейтингу України за підсумками 2015 р. 
у номінаціях:

За дерегуляцію умов ведення бізнесу в портах, спрощення процедури 
оформлення суден ; за важливий крок у боротьбі з корупцією на водному тран-
спорті: скасування контролю ізольованого баласту в портах – Мінінфраструктури 
та АМПУ – 1-ше та 2-ге місця.

За будівництво зернового терминалу «Noble Group» потужністю 2,5 млн тонн 
на рік, що перетворило порт на другий зерновий порт країни – Миколаївський 
порт – 3-тє місце.

За збільшення вантажообігу через приватні термінали та їх розвиток 
і оснащення новим обладнанням – інвестори – 4-те місце.

Доходы Администрации морских портов Украины (АМПУ) растут // 
Порты Украины. – 2016. – №1(153). – С. 3.

У 2015 р. надходження АМПУ склали понад 8 млрд грн, що в 1,8 раза переви-
щує показники 2014 р. Чистий прибуток склав 3 млрд 847 тис грн, що в 2,6 раза 
вище за показники 2014 р. Обсяг капітальних інвестицій в 2015 р. – 421 млн грн.

Ильина Н. Круизный проект для проблемного региона // Порты 
Украины. – 2016. – № 8 (160). – С. 44-45.

Через анексію Криму Росією і бойові дії на сході України круїзні сезони 
в Чорному морі (не лише в Україні, але й в інших чорноморських країнах) 
ознаменовані практично повною втратою заходжень пасажирських суден. 

21– 23 вересня в м. Санта-Крус – де – Тенеріфе (Канарські острови, Іспанія) 
проходила виставка-конференція учасників середземного круїзного бізнесу 
Seatrade Gruise Med. Чорноморська державна морська адміністрація (ЧДМА 
«Інфлот») презентувала там ідею закритого чорноморського круїзу : Бургас, 
(Варна, Нессебр), Констанца, Одеса, Батумі. Країни зі своєю неповторною культу-
рою, історією, традиціями, нові або недавно реконструйовані пасажирські порти, 
готові приймати у себе лайнери до 300 метрів – відмінна база для народження 
нової лініїі. На жаль, через відсутність нового аеропорту Одеса не може бути 
базовим портом. На роль базового порту за всіма параметрами претендує  
Бургас, який має інфраструктурні переваги і перебуває в зоні Євросоюзу, що 
значно спрощує імміграційні процедури. 

Ильницкий К. Значительная часть построенных за годы независи-
мости грузовых причалов относится к разряду глубоководных // 
Порты Украины. – 2016. – № 1 (153). – С. 27-29.

Автор підсумовує досягнення в галузі гідротехнічного будівництва, зокрема 
будівництва нових вантажних причалів в морських торгових портах. У цілому 
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причальний фронт морських портів виріс з 1992 р. у півтора раза, створене 
також єдине виробниче об’єднання днопоглиблювального флоту. Український 
ринок днопоглиблення стає ближчим до Європи.

У роки СРСР глибоководними вважалися причали з глибинами в 9,5 м 
і більше. На думку нинішніх фахівців ЧорноморНДІпроекту, глибоководними 
слід вважати причали з глибинами в 13 м і більше. Таких причалів в Україні – 27, 
з них 16 побудовані за роки незалежності. Цей новий причальний фронт є одним 
з найбільш значущих досягнень в морській галузі країни.

Серед морських торговельних портів у будівництві причального фрон-
ту успіху досяг Одеський МТП, який побудував шість причалів довжиною 
1 225,5 м, три причали довжиною 638,5 м були побудовані Маріупольським 
МТП. Абсолютним лідером у будівництві причального фронту є порт «Южний», 
причальний фронт якого за роки незалежності України зріс з 1733,5 м 
до 4946,8 м, тобто майже в три рази! Всього в «Южному» було побудовано 
12 нових причалів, глибини у двох причалів (№ 5 і № 6) досягли 19,5 м. Тут 
можуть на повну осадку завантажуватися «кейпсайз» дедвейтом до 200 тис. 
тонн і більше. 46% нового вантажного причального фронту побудовано 
приватними компаніями. 

Ильичевский порт стал «Черноморским» // Порты Украины. – 2016. –  
№ 8 (60). – С. 3.

Державне підприємство Іллічівський морський торговельний порт (ІМТП) 
офіційно перейменовано на морський торговельний порт «Чорноморськ». 
Перейменування здійснене на підставі Закону України і закріплене Наказом 
Міністерства інфраструктури від 16 вересня 2016 р.

Иностранный капитан выступил против экоинспекции // Порты 
Украины. – 2016. – № 1 (153).– С. 6.

Капітан судна «Africa Pride» (Панама), що завантажується металопродукцією 
на причалі № 5 Миколаївського морського торгового порту, висловив протест 
проти необгрунтованих вимог співробітників Державної екологічної інспекції 
Північно-Західного регіону Чорного моря. За інформацією прес-служби АМПУ,  
2 лют. 2016 р. інспектори Держекоінспекцїі прибули на борт судна для прове-
дення екологічного контролю без жодних законних підстав.

Кабмин закрыл рыбные порты Крыма // Порты Украины. – 2016. –  
№ 3 (155). – С. 3.

Уряд України тимчасово закрив Керченський і Севастопольський морські 
рибні порти до відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованій 
території АРК. Раніше Міністерство інфраструктури України Наказом № 255 
від 16 червня 2014 р. закрило для міжнародного судноплавства морські порти 
Євпаторії, Керчі, Севастополя, Феодосії та Ялти.
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Капацина В. Николаевский порт за последнее время освоил 500 млн 
долларов инвестиций. В нашу страну не придет ни один иностранный 
инвестор, если не будет понимать, что ему предстоит война с украин-
скими чиновниками // Порты Украины. – 2016. – № 10 (162). – С. 32-35.

В. Капацина, голова наглядової ради «Українського будівельника», поділився 
досвідом залучення стратегічних інвесторів. Вивчивши світовий досвід, причому 
досвід країн, які схожі на Україну з точки зору наявності корупції та бюрократії, 
він стверджує, що основну частину боротьби з чиновництвом потрібно брати 
на себе, а інвесторам пропонувати вже підготовлені в технічному, інфраструктур-
ному, організаційному, а головне, нормативно-правовому відношенні інвестиційні 
майданчики. Такий процес – формування інвестиційних майданчиків – вдалося 
налагодити на території Миколаївського порту. Там потрібно було побудувати новий 
колектор. Для цього було виведено землю під будівництво з державної вдасності, 
підготовлено проект, проведено експертизу, отримано дозвіл на будівництво. 
Тільки після цього запросили інвестора, який і побудував нормальний колектор.

Касапчук В. ТРАНСЕКА остается перспективной для Украины // Порты 
Украины. – 2016. – № 8 (160). – С. 30.

Розвиток торгівлі між Китаєм і Європою посилює інтерес до транспортних 
маршрутів, що проходять через нашу країну. ТРАНСЕКА – Міжнародна організація, 
створена у Брюсселі на конференції міністрів транспорту і торгівлі країн Кавказького 
і Азійського регіонів. У ТРАНСЕКА входять 13 країн. Туркменія та Афганістан не є 
членами організації, проте з нею співпрацюють.

Завдання ТРАНСЕКА – розвиток зовнішньоторговельних відносин між країнами 
регіону на осі Схід-Захід. Після розпаду СРСР довелося уніфікувати транспортне 
законодавство нових країн та узгоджувати його із законодавством ЄС.

Машрут розроблявся як альтернативний морському шляху через Суецький 
канал і російському сухопутному –Транссибірській магістралі. Шлях рано 
чи пізно буде затребуваний, про що свідчить зростання обсягу торгівлі між 
Китаєм і Європою ( 60 млрд доларів США, у 2020 р. планується довести до  
1 трлн). Що стосується транзиту через Україну цим машрутом, то наразі цифра 
невелика – всього 5 тис. ТEU. Але потенціал є, фахівці оцінюють його в 10 млн тонн 
вантажів у контейнерах.

Одним з інвестиційних проектів ТРАНСЕКА є створення ще одного поромного 
комплексу – Іллічівського. Міжурядові угоди, які підписує і планує підписувати 
Україна з країнами, що лежать на Шовковому шляху, свідчать про взаємний інтерес.

Лизинцали Л. В. Экологический менеджмент предприятий по утили-
зации морских судов / Л. В. Лизинцали, А. В. Шахов // Зб. наук. пр. ІГНС 
НАН України. – 2016. – Вип. 26. – С. 50-59. 

Останнім часом спостерігається різке скорочення життєвого циклу морських 
суден, наслідком цього є значне збільшення кількості підприємств з їх утилізації. ІМО 
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та ЄС приділяють пильну увагу забезпеченню на цих підприємствах нормальних 
умов праці, контролю над станом навколишнього середовища, включаючи належне 
управління відходами виробництва і впровадження міжнародних норм трудового 
права. Автори статті пропонують модель системи екологічного менеджменту 
утилізаційного підприємства на основі циклу Шухарта-Деммінга, а також метод 
формування ефективного портфеля проектів організації з урахуванням обмежень 
за значеннями ступеня забруднення атмосфери, морської води і стічних вод.

Михайлова В. Основной упор в 2016 году мы сделали на проведение 
дноуглубительных работ // Порты Украины. – 2016. – № 3 (155). – С. 32-34.

А. Амелін, голова ДП АМПУ, поінформував про плани підприємства на 2016 р., 
а також про те, як нові вимоги щодо відрахувань до бюджету можуть відбитися 
на діяльності підприємства. Як випливає з його інтерв’ю, проведення днопоглиблю-
вальних робіт заплановано в 11 морських портах, а також на Бузько-Дніпровсько-
Лиманському, Херсонському морському каналах і ГСХ «Дунай-Чорне море»  
(2,2 млн м3). Загальний обсяг майбутніх робіт – 14,2 млн м3, з них 8 млн м3 – на ре-
монтне черпання. Наймасштабніші роботи виконуватимуться у рамках рекон-
струкції підхідного каналу в морському порту «Южний» (3,4 млн м3 для доведення 
його глибин до 20 м). Заплановано також технічне обслуговування підхідного 
каналу та акваторії Бердянського морського порту (1,6 млн м3 ), каналу Вугільної 
гавані та акваторії Маріупольського морського порту (1,4 млн м3), доведення 
глибин в Іллічівському морському порту до15 м, підхідного каналу – до 16 м. 
Будуть продовжені будівництво причалу на Андросовському молу в Одеському 
порту і роботи з оновлення причального фронту.

Муравский А. ХСЗ сдал первую секцию нефтемусоросборщика // Порты 
Украины. – 2016. – № 4 (156). – С. 16-18.

У квітні 2016 р. Херсонський суднобудівний завод закінчив будівництво першої 
секції нафтосміттєзбирача для порту «Южний». Судно не матиме аналогів серед 
плавзасобів цього типу, що працюють у портах України. Він буде обладнаний танка-
ми підвищеної ємності, що дозволить виконувати функції буксира-кантувальника 
та боноустановника, зможе доставляти прісну воду і паливо, а також гасити пожежу. 
Судно буде оснащене посиленим льодовим захистом. Довжина судна – 22 м, ширина –  
8,6 м, водотоннажність – 265 тонн, висота борту – 2,7 м, швидкість – 4 вузли. Раніше 
в Україні на будівництві нафтосміттєзбирачів спеціалізувався тільки Азовський судно-
будівний-судноремонтний завод. У 2005 р. він побудував кілька нафтосміттєзбирачів 
для Казахстану (порт Актау), а в 2007 р. – для Грузії (порт Поті).

Муравский А. Госгидрография: маяк для отрасли // Порты Украины. – 
2016. – № 8 (160).– С. 16.

У серпні 2016 р. «Держгідрографія» відзначила своє 16-річчя. На балансі 
підприємства – 67 маяків, що працюють в автоматичному режим, 342 берегових 
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навігаційних знаки, 283 інформаційних і 186 кілометрових знаків, 676 буїв; 3 кон-
трольно-коректувальні станції (ККС). Точки розташовані по всьому українському 
узбережжю Чорного і Азовського морів. Роботу установи забезпечують чотири 
судна, 10 катерів і 33 машини. Штат – 640 осіб. Промірні та гідрографічні роботи 
проводяться у зоні морської відповідальності України і на внутрішніх водних шля-
хах (2012 р. введено в експлуатацію 4 модернізованих судна, 3 великих і чотири 
малих промірних катери. Встановлюються гідрометеорологічні буї для забезпечен-
ня суден і навігаційних служб метеорологічною і океанографічною інформацією. 
«Держгідрографія» видала «Океанографічний атлас Чорного і Азовського морів». 
Це перше в Україні спеціалізоване комплексне видання, продукт багаторічної 
співпраці українських океанографів, гідрографів і картографів. «Держгідрографія» 
співпрацює з гідрографічними службами понад 70 країн світу.

Порт «Октябрьск» переименован в ГП «Стивидорная компания 
«Ольвия» // Порты Украины. – 2016. – № 8 (160). – С. 3.

Державне підприємство «Спеціалізований морський порт ’’Октябрьск‘‘» 
перейменовано на ДП «Стивідорна компанія ‘‘Ольвія‘’». Порт розташований 
на лівому березі Дніпро-Бузького лиману. Потужності порту дозволяють пере-
вантажувати до 3,5 млн тонн генеральних вантажів на рік. Основна спеціалізація 
порту – тарно-штучні вантажі.

Підписати, щоб не виконувати? // Одес. вісті. – 2016. – 24 січ. – С. 7. 
У лютому 2006 р. у Женеві на 94-й сесії МОП прийнято конвенцію «Про працю 

в морському судноплавстві». В Україні обговорюється питання, чи долучатися 
до конвенції. Свої міркування з цього приводу висловлює капітан далекого пла-
вання С. Мальцев. Прихильники негайної ратификації самі визнають, що Україна 
ще не готова стати учасником конвенції, тому що практично не має національного 
морського торговельного флоту. Слід також зазначити, що держава, яка підпи-
сала конвенцію, має нести колосальні фінансові витрати: на створення служб із 
наймання та працевлаштування, на репатріацію екіпажів, якщо ні судновласник, 
ні держава прапора не матимуть коштів для повернення моряків додому з рейсу, 
на допомогу безробітним фахівцям морських професій, на утримання санаторіїв, 
профілакторіїв, морських поліклінік, лікарень, відомчих дитячих садків, спортив-
них споруд та ін. Причому доступ до безкоштовної медичної допомоги мусить 
бути забезпечений морякам не тільки національного флоту, але й усіх суден, які 
зайдуть у порти держави. До того ж ратифікація не допоможе Україні захистити 
права й інтереси моряків, тому що вони працюють на суднах під іноземними 
прапорами.

Із 64 країн, які долучилися до конвенції МОП 2006 р., тільки чотири надали 
МОП звіт про її виконання. Цікаво, що країни, лідери у суднобудуванні й на ринку 
міжнародних морських перевезень, такі як США, Китай, Південна Корея та інші, 
ігнорують цю конвенцію.



111

Сагайдак А. Балластная конвенция вступает в силу // Порты 
Украины. – 2016. – № 2 (154). – С. 30-32.

Конвенція покликана уніфікувати вимоги до баластної води, що значно 
полегшить «життя» судновласника та екіпажу. 

ІМО оголосила про досягнення планки ратифікації Конвенції з управління 
судновими баластними водами. В останні місяці 2015 р. її ратифікували ще три 
держави. Конвенція вимагає встановлення на суднах дорогого обладнання для об-
робки баластних вод, а також обов’язкового включення перевірки стандартних 
процесів контролю держави порту на предмет їх відповідності Конвенції. Вимога 
мати на борту систему обробки баласту стосується і українських судновласників – 
незалежно від того, чи є держава прапора стороною конвенції. Держава порту, 
що є стороною конвенції, зобов’язана перевіряти таке судно так само, як і судна 
сторін конвенції. При цьому вимоги конвенції відрізняються від українських. Ця 
різниця принципова : в Україні проводиться хімічний аналіз баластної води, який 
має виявляти підвищені концентрації металу, а в конвенції з 2017 р. передбаче-
ний аналіз тільки на наявність життєздатних морських організмів. Особливий 
підхід до проблеми баластної води не тільки в Україні: багато держав розробили 
та застосовують свої вимоги (наприклад, США).

Скоробогатов А. В. В Украине плохо урегулированы вопросы фумигации 
на борту / А. Скоробогатов, А. Перепелица // Порты Украины. – 2016. – 
№ 4 (156).– С. 60-62.

Фунгіциди зернових вантажів – один з найефективніших методів боротьби 
з комахами-шкідниками як під час зберігання зерна на складах, так і в процесі 
морського перевезення. Фумігація полягає в обробці зерна газами-інсектици-
дами (фумігантами), найпоширенішими серед яких є фосфід і бромистий метил. 
Фуміганти надзвичайно токсичні, і в разі витоку газу з негерметичного трюму 
екіпаж судна наражається на небезпеку. Ця обставина висуває ряд додаткових 
вимог і до конструкції судна, і до процедури фумігації та вентиляції трюмів. 
Особливі вимоги висуваються до наявності на судні спеціальних засобів, не-
обхідних для безпечної фумігації вантажу і для захисту екіпажу.

Застосування фумігацій регулюється кількома документами: Конвенцією 
SOLAS, Міжнародним кодексом морського перевезення твердих навалочних 
вантажів (SMSBC), рекомендаціями ІМО про безпечне використання пестицидів 
на суднах та іншими документами міжнародних організацій (ІМО, ВІМСО і GAFTA), 
які не носять обов’язкового характеру. Основним нормативно-правовим актом 
законодавства України, що регламентує відносини у цій сфері, є Закон України 
«Про карантин рослин» та ряд підзаконних актів, прийнятих Кабінетом Міністрів 
України, а також Державні санітарні правила для морських суден з України 
(ДСП 7.7.4-057-2000). Однак вони не містять норм, які розподіляють обов’язки 
і відповідальність учасників правовідносин судна за спеціальні засоби, необ-
хідні для безпечної фумігаціі. Є відомчим актом і фактично не застосовується 
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тимчасова інструкція з технології та дотримання безпеки при знезараженні 
зерна і сільгосппродуктів препаратами на основі фосфіну на українських суд-
нах. До того ж усі правила поширюються на судна під українським прапором, 
але більша частина зернових вантажів перевозиться суднами під іноземними 
прапорами.

Угроза размыва берега в Ренийском порту // Порты Украины. – 2016. – 
№ 3 (155). – С. 3.

Розмивання берегів Дунаю загрожує роботі Ренійського МТП. Ця проблема 
давня, але нині вона стала критичною – від урізу води до нафтобази залишилося 
всього п’ять метрів.

Украина готовится продать остатки океанического рыболовецкого 
флота // Порты Украины. – 2016. – № 3 (155). – С. 6.

Державне агентство рибного господарства України вивчає доцільність привати-
зації чотирьох суден океанічного рибальського флоту. У 2017 р. судна можуть бути 
внесені до списку для приватизації, бо 2025 р. технічний ресурс експлуатації суден 
буде вичерпаний. Використання отриманих коштів для оновлення внутрішнього 
флоту стане поштовхом для розвитку українського рибальства.

У 1991 р. Україна володіла 230 океанічними рибальськими суднами, потім 
більшу частину флоту було продано для погашення фіктивних кредиторських 
заборгованостей. У 2015 р. їх залишилося 11, з яких у держвласності перебу-
вають чотири.

Украина отстояла танкер «Таманский» // Порты Украины. – 2016. –  
№ 5 (157). – С. 7.

Після десятимісячної судової боротьби з РФ і офшорними фрахтуваль-
никами Держрибагентству України вдалося повернути державі нафтовий 
танкер «Таманський» вартістю близько 1 млн доларів США. Судно прибуло 
у Чорноморськ 25 трав. 2016 р.

Фарафонов Е. С миру по нитке. Создано единое производствен-
ное объединение дноуглубительного флота ГП «АМПУ» // Порты 
Украины. – 2016. – № 1 (153). – С. 32-33. 

На базі філії «Дельта-лоцман» створюється єдине виробниче об’єднання 
днопоглиблювального флоту України. Основне завдання об’єднання – під-
тримка паспортних характеристик, контроль, утримання та експлуатація суд-
ноплавних каналів державного значення – Бузько-Дніпровсько-Лиманського 
і Херсонського морського каналів, глибоководного суднового ходу Дунай-
Чорне море, а також підтримка оголошених глибин в акваторіях і на підхідних 
каналах морських портів України. Завдяки власному днопоглиблюваль-
ному флоту можна істотно знизити обсяг днопоглиблювальних робіт, що 
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виконуються сторонніми організаціями, не потрібні складні і тривалі тендерні 
процедури.

Damen Shipeards Group спустили на воду земснаряд ледового класса // 
Порты Украины. – 2016. – № 8 (160). – С. 2.

«Damen» широко заявив про себе в Україні понад 15 років тому: будував 
повнокомплектні судна на Миколаївському СЗ «Океан». Крім того, замовлені гол-
ландцями корпуси суховантажних суден, танкерів сходили зі стапелів практично 
усіх великих вітчизняних верфей. Сьогодні компания «Damen Shipeards Group» 
спустила на воду днопоглиблювальне судно льодового класу з об’ємом трюму 
2000 м3. Судно призначене для підтримки навігаційних глибин і забезпечення 
мореплавання на акваторії і підходах до морських портів. Компанія має нові 
цікаві пропозиції для українських портовиків: дві лінії інноваційних суден: 
буксирних і днопоглиблювальних.

В АМПУ начались перемены // Порты Украины. – 2017. – № 1 (163). – С. 2. 
У ДП «Адміністрація морських портів України» змінилося керівництво. В.о. 

голови АМПУ призначений громадянин Латвії Райвіс Вецкаганс. Саме йому 
доручено реформувати АМПУ і вести боротьбу з корупцією.Протягом 16 років 
він керував підприємствами сфери транспорту і логістики. Обіймав посади члена 
правління, віце-президента АТ «Латвійське пароплавство» (2008-2010), члена 
правління найбільшого тортового терміналу з обробки насипних і генеральних 
вантажів у країнах Балтії (січень 2013 – листопад 2015), голови правління Riga 
Cotainer Terminal (лютий 2011 – листопад 2015).

ІМО: Наша цель в новом году – взаимовыгодная работа портов, людей 
и судов // Мор. обозрение = Sea Review : междунар. мор. журн. – 2017. –  
№ 1(65). – С. 10.

У своєму зверненні генеральний секретар ІМО Китак Лім (Республіка Корея) 
підбив підсумки діяльності організації у 2016 р. і назвав основні її напрями 
в новому році. Він відзначив, що ІМО вдалося домогтися прогресу в багатьох 
галузях. Держави–члени ІМО погодилися використовувати паливо зі зменшеним 
вмістом сірки та звітувати про вид палива, яке використовує судно. Держави 
підтримали також ідею створення «дорожньої карти», що допоможе скоротити 
викиди парникових газів в атмосферу.

Кабмин создает Госслужбу морского и речного транспорта // Порты 
Украины. – 2017. – № 7(169). – С. 6.

Уряд України прийняв рішення про створення Державної служби морського 
і річкового транспорту України (постанова від 6 верес. 2017 р.). Мета – реалізація 
державної політики у галузях морського і річкового транспорту, торгового 
мореплавства, навігаційно-гідрографічного мореплавства, судноплавства 
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на внутрішніх водних шляхах України, а також у сфері безпеки на морському 
і річковому транспорті (окрім сфери безпеки мореплавства суден рибної про-
мисловості). Діяльність нового органу спрямовуватиметься і координуватиметь-
ся Кабміном через міністра інфрастуктури. Штат нового органу – 226 чоловік, 
у тому числі 165 – у центральному апараті, за рахунок скорочення чисельності 
Державної служби з безпеки на транспорті. Проте залишається низка питань, які 
потребують відповідей. Так, Мінінфраструктури планує покласти на нову службу 
частину функций Державної екологічної інспекції, що призведе до дублювання. 
Є також питання щодо об‘єднання адміністративних і контрольних функцій 
з боку Миністерства юстиції і Національного агентства.

Кантаржи М. І. Екологізація морських портів // Матеріали наукової 
конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 2017. –  
С. 134-135. 

За світовими оцінками, найбільше (77%) антропогенне навантаження на на-
вколишнє середовище – від берегових об’єктів портів і тільки 12% – від морського 
транспорту, тому саме порт має постійно вдосконалювати охорону довкілля.

Автор статті узагальнив основні напрями екологічної політики порту : 
створення здорового навколишнього середовища за рахунок зменшення 
впливу на нього виробничої діяльності, пошук для цього нових технологій, 
процесів і матеріалів, залучення постачальників і підрядників, які дотримуются 
тих самих принципів; профілактика забруднення середовища; раціональне 
використання сировини і матеріалів, транспорту, водоспоживання, скорочення 
обсягів викидів в атмосферу, стічних вод, переробка відходів; дотримання 
законодавчих вимог, навчання співробітників. Важливими є також заходи 
щодо запобігання розливам нафтопродуктів. Аварійні викиди нафтопродук-
тів, забруднених баластних вод тільки за останні п’ять років спостерігалися 
в чорноморських портах понад 500 разів, тому в 2007 р. вперше при службі 
флоту ДП «ОМТП» було створено спеціалізований підрозділ для ліквідації 
розливів. Було реконструйовано нафтогавань, упорядковано систему збирання 
нафтовмісних баластних і лляльних вод з суден, а також промислових зливових 
стоків з території, введено в експлуатацію станцію очищення баластних вод. 
За мікробіологічними показниками очищена тут вода відноситься до категорії 
«вода чиста». Для збирання нафтопродуктів і сміття з водної поверхні та лік-
відації наслідків аварійних розливів нафти придбані комплекти технічних 
засобів. Автор наводить приклади портів, які вирішують ці проблеми. Так, 
у МТП «Южний» діють очисні споруди, а також є установка для опріснення 
морської води. Очисні споруди Іллічівського морського торговельного порту 
приймають стоки не тільки порту, а й усього міста і доводять їх до нормативних 
вимог. В Одеському порту розроблений комплекс для переробки твердих 
відходів, встановлено піч для спалювання суднових, побутових відходів, 
промасленого ганчір’я, нафтовмісних залишків та ін. 
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Международный черноморский транспортный форум-2016 – важ-
нейший этап в развитии транспортной отрасли Украины // Мор. 
обозрение = Sea Review : междунар. мор. журн. – 2017. – №1(65). – С. 36.

За експертною оцінкою коефіцієнт транзитної спроможності України зали-
шається одним з найвищих у світі. Вигідне географічне розташування дозволяє 
їй бути транзитним мостом для вантажних і пасажирських перевезень. Але 
для використання усіх переваг потрібний всебічно розвинений транспортний 
комплекс, висока якість послуг і відповідна державна політика. Ці питання 
обговорювалися під час Міжнародного Чорноморського транспортного фо-
руму – 2016, який проходив 19-21 жовтня в Одесі. У програмі Форуму – між-
народна виставка «Транспорт Україна – 2016», міжнародна спеціалізована 
виставка «Транс Рэйл Україна – 2016», міжнародна конференція «Розвиток ринку 
транспортних послуг в Україні в умовах інтеграції в європейську і міжнародну 
транспортні системи», міжнародний економічний саміт «Україна і світ: новий 
діалог», а також міжнародна виставка з судноплавства, суднобудування й роз-
витку портів «Одеса-2016». 

Михайлова В. Мультимодальные перевозки: чего стоит стратеги-
ческое направление. Есть ли шансы у Украины сохранить лидерство 
на рынке паромных перевозок в Черноморье и достойно вписаться 
в перспективные международные транспортные коридоры // Порты 
Украины. – 2017. – № 5 (167). – С. 34-37.

В Одесі 1 червня 2017 р. відбувся «круглий стіл» на тему «Розвиток муль-
тимодального транспорту в напрямку Європа – Азія / Східна Європа». По суті 
йшлося про перспективи проекту «Транскаспійський міжнародний транспорт-
ний маршрут» (ТМТМ), який є частиною нового шовкового шляху.

Свого часу цей маршрут в обхід Росії, розроблений європейськими 
фахівцями, називався ТРАСЕКА, і на розвиток його інфраструктури йшли чи-
малі кошти. Був побудований поромний комплекс в Поті. Але основна увага 
була спрямована на транспортну інфраструктуру Центральної Азії. Відтоді, 
як сухопутним маршрутом зацікавився Китай, Новий шовковий шлях змінив 
напрям: китайське бачення маршруту виключає морські варіанти перевезень 
через Каспій і Чорне море. Намагаючись підключитися до перспективного 
китайського, а ще й індійського та іранського вантажопотоків, в інфраструктуру 
транспортного коридору активно інвестують Казахстан, Грузія, Азербайджан.
Сьогодні вони розвивають морську гілку Шовкового шляху Каспієм з можливістю 
виходу на Чорне море через Грузію.

Україна теж робила певні зусилля для входження в різні міжнародні 
транспортні коридори. Завдяки національному морському перевізникові  
СК «Укрферрі» Україна є лідером поромних перевезень на Чорному морі. Більше 
року тому Україна приєдналася до ТМТМ, але нічого не зробила, аби цим марш-
рутом пройшов хоча б один наш контейнер. Мінінфраструктури і «Укрзалізниця» 



116

активно просувають ідею передати український поромний комплекс і пороми 
«Герої Шипки» і «Герої Плевни» Азербайджанському каспійському пароплавству 
(КАСПАР). По суті, це призведе до втрати незалежного управління вже існуючою 
інфраструктурою та можливості самостійно формувати тарифні умови, тобто 
викреслить Україну як самостійного гравця.

Морские суда для Шелкового пути // Порты Украины. – 2017. – № 4 
(166). – С. 38-41.

З літа 2016 р. почалося зростання морських перевезень Великим шовко-
вим шляхом. Значних зусиль до розвитку власного морського флоту доклали 
Азербайджан і Казахстан. Більшість нових суден для цих країн будується за про-
ектами Морського інженерного бюро (МІБ), що базується в Одесі. Нині МІБ є 
найбільшою організацією на всьому пострадянському просторі, що проектує 
судна морського, річкового та змішаного плавання (річка-море) для торгового 
флоту. З 2000 р. до середини квітня 2017 р. за 89 проектами МІБ побудовано 307 
суден, 15 суден добудовуються після спуску; 21 судно знаходиться на стапелях.

У грудні 2016 р. між МІБ (Одеса), ЗАТ «Азербайджанське Каспійське морське 
пароплавство» і Державною нафтовою компаниією Азербайджану підписані 
документи про створення спільного підприємства – «Каспійського морського 
інженерного бюро». Одним з пріоритетів підприємства є розвиток поромного 
напряму. Нині найбільший вантажопотік йде з Азербайджану в напрямку 
казахстанського порту Актау, в перспективі – порт Туркменбаші, звідти шлях 
до Китаю коротший і дешевший. Нові пороми спроектовані під осадку 4,5 м, що 
дає можливість працювати на порт Туркменбаші. Старі пороми після ремонту 
і модернізації теж можна буде використовувати, забезпечуючи перевезення 
додаткових обсягів вантажів з України у грузинські порти.

Остатки Черноморского морского пароходства попытаются 
продать // Порты Украины. – 2017. – № 1 (163). – С. 6.

Фонд державного майна вирішив приватизувати Державну судноплавну 
компанію «Чорноморське морське пароплавство». Первинна вартість основних 
засобів виробництва на 30 вересня 2016 р. складала 180,4 млн грн, залишкова – 
83,168 млн грн. У 1990 р. компанія була найбільшою в Європі і другою у світі. 
Компанія володіла 295 морськими суднами різного класу, сумарною водотон-
нажністю понад 5 млн тонн, та 1 тис. одиниць допоміжного флоту. За станом 
на 1998 р. компанія володіла всього 15 суднами. Значна частина суден була 
передана іноземним компаніям у бербоут-чартер. Згодом вони були продані 
на аукціонах за борги. У 2003 р. рішенням Господарського суду Одеської області 
було відкрито провадження про банкрутство ГСК «ЧМП». У лютому 2006 р. за рі-
шенням кредиторів компанії почалася процедура санації. У 2011 р. Державна 
служба морського і річкового транспорту заявила, що активи ЧМП залишаться 
в держвласності і не використовуватимуться для погашення кредиторської 
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заборгованості. За інформацією Міністра інфраструктури В. Омеляна (липень 
2016 р.), Мінинфраструктури проводить розслідування справи ЧМП. У 2017 р. 
справу передано в Національне антикорупційного бюро.

Соколов В. Моряк для дрона. Украине пора задуматься о подготовке 
операторов беспилотных судов . Или рано? / В. Соколов, К. Соколко // 
Порты Украины. – 2017. – № 5 (167). – С. 34-37.

Дефіцит кваліфікованих кадрів для суднових екіпажів і неухильне 
зростання вартості експлуатаційних витрат на морські перевезення погір-
шують ситуацію у морській галузі, тому у великих світових судноплавних 
компаніях стає нормальною практика включення берегових операторів 
у процес судноводіння. Деякі судноплавні компанії при тривалих переходах 
судна довіряють фахівцям гідрометеорологічних офісів регулювати його 
рух, виходячи з гідрометеорологічних умов і необхідного часу проходження 
контрольних точок на навігаційній карті переходу. Комп’ютеризовані суднові 
системи через супутниковий зв’язок передають інформацію про місцезна-
ходження судна, швидкість його руху та режим роботи двигунів. Обов’язок 
оператора – вказувати оптимальні курси руху плаваючим об’єктам для того, 
щоб уникнути зустрічі з тайфуном або при проходженні небезпечних районів.

Заміна суднової команди екіпажем берегових моряків-операторів сприяє 
значному скороченню фінансових витрат, усуває деякі екологічні проблеми, 
зменшує значення так званого людського фактора, а також вирішує одну 
з головних проблем морської галузі – проблему довгого відриву моряків від 
нормального життя та негативного впливу цього на здоров’я.

Оператор має досконало володіти навичками судноводіння, комп’ютером, 
включаючи поняття програмування, знати морські правила і звичаї в портах 
окремих держав, досконало володіти англійською мовою. Не на останньому 
місці – юридичні питання, що стосуються морського права, знання гідротехніки – 
динаміки руху судна та ін.

На думку авторів, над програмою підготовки майбутніх фахівців (морських 
операторів) треба працювати вже сьогодні, якщо Україна не хоче втратити 
морську галузь.

Суд арестовал флот Черноморнефтегаза // Порты Украины. – 2017. – 
№ 5 (167. – С. 6.

Суддя Приморського районного суду Одеси 30 травня 2017 р. виніс рішення 
про арешт 27 суден і нерухомості Чорноморнафтогазу, які залишилися на оку-
пованій території Криму. Про арешт клопотали прокуратура АР Крим і слідчий 
відділ Головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі. 
Раніше Приморський районний суд Одеси вже заарештував чотири незаконно 
привласнені плавучі бурові установки «Петро Голованець», «Україна», «Сиваш» 
і «Таврида» вартістю 11, 655 млрд гривень.
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Торский В.Г. Морской институт Великобритании (Ni) : Change of the 
chief Executive / В.Г. Торский, В.П. Топалов // Мор. обозрение = Sea Review : 
междунар. мор. журн. – 2017. – № 1(65). – С. 1-2.

У статті розкривається роль і значення Морського інституту Великої Британії 
(МІВ) в сучасному морському світі, структура організації. МІВ – це громадська 
організація, створена в 1970 р., яка опікується дотриманням високих професій-
них морських стандартів. За ці роки МІВ з національної організації перетворився 
на авторитетний морський клуб глобального масштабу, який об’єднує понад 
7 тис. осіб зі 116 країн світу, членами українського відділення (МІУ) є понад 
150 осіб. Діяльністю Інституту керують президент (обирається на два роки), 
віце-президенти і члени ради – представники з різних країн. Відділення, яких 
понад 50, здійснюють свою діяльність відповідно до стратегічного плану, який 
приймається на 5 років. МІВ контактує практично з усіма міжнародними орга-
нізаціями, що працюють у сфері морського судноплавства, особливо з проблем 
безпеки мореплавства.

Укрпорт призывает ускорить реформирование отрасли // Порты 
Украины. – 2017. – № 5 (167). – С. 32-33.

На розширеному засіданні ради «Укрпорт» (Одеса, 30 трав. 2017 р.) розгля-
нуто питання про хід реалізації реформ у галузі і причинах, які їх гальмують: 
ліквідація в 2013 р. центрального органу виконавчої влади морського і річкового 
транспорту призвела до того, що галузь залишилася без свого «штабу»; стартом 
для проведення реформ у портовому секторі економіки було введення в дію 
закону про морські порти чотири роки тому. Однак більшість підзаконних 
актів, потрібних для реалізації закону, так і не було підготовлено; час висвітлив 
і низку недоліків у самому законі : наприклад, не вирішене питання про статус 
капітана морського порту; помилковим було і надання ДП «АМПУ» функції 
нагляду за безпекою мореплавання, що суперечить міжнародній практиці, є 
й інші недоліки. Таким чином, існуюча система управління морськими торговими 
портами призвела до того, що порти не можуть ефективно використовувати 
свої засоби для ремонту причалів, їх реконструкції, днопоглиблення акваторій; 
існують проблеми і у фінансовій сфері і цілий ряд інших причин. Закон України 
«Про морські порти» необхідно привести у відповідність до європейського 
«Закону про порти» (2017).
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РОЗДІЛ 4________________________________________________________

МОНІТОРИНГ СТАНУ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА.
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРИРОДООХОРОННОГО

ЗАКОНОДАВСТВА 

Проблема вдосконалення системи екологічного моніторингу поверхневих вод, 
у тому числі морських, є однією з найбільш актуальних у галузі природоохорони, 
що відзначено у багатьох документах, зокрема у Водній рамковій директиві ЄС. 
Складність вирішення цієї проблеми пов’язана з багатокомпонентністю поверхневих 
вод, значною мінливістю показників їх стану в просторі та часі, а також із обмеже-
ністю, як правило, технічних, матеріальних та фінансових ресурсів на проведення 
моніторингових досліджень. Це у той час, коли від якості інформації про стан водних 
об’єктів залежить обгрунтованість та ефективність управлінських рішень, які прийма-
ються у галузі водокористування та водоохорони. Повну та об’єктивну оцінку впливу 
на морське середовище можна отримати шляхом моніторингу довкілля, в тому 
числі морського середовища. Матеріали моніторингу – це основа для розробки 
рекомендацій та шляхів вирішення екологічних проблем Чорного моря. Нині є 
потреба у новому підході до розробки комплексних проблем Азово-Чорноморського 
басейну. Його суть полягає у формуванні системи комплексного моніторингу.

Державний моніторинг внутрішніх морських вод і територіального моря 
України здійснює Державна екологічна інспекція охорони довкілля північ-
но-західного регіону Чорного моря. Аналіз стану морського середовища 
проводиться за основними хімічними компонентами, такими як рН, солоність, 
завислі речовини, азот амонійний, нітрати, нітрити, фосфати, залізо загальне, 
феноли, детергенти, нафтопродукти, рівень розчиненого у воді кисню, БСК5 та ін.

Арешкіна Т. Б. Зміни вітро-хвильових характеристик на станції 
Іллічівськ за останні роки // Матеріали XIV наукової конференції 
молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 трав. 2015. – Одеса, 2015 р. – С. 126-127.

Морська гідрометеорологічна станція «Іллічівськ» знаходиться на березі 
Сухого лиману, в акваторії якого розташований морський торговельний порт. 
Вітро-хвильовий режим впливає на роботу порту, на замулення чи розмив 
акваторії та підхідного каналу, на переформування бегового схилу та морських 
берегів, прилеглих до Сухого лиману, отже визначення змін режиму протягом 
останніх років має практичне значення. Для аналізу використовувалися дані 
спостережень за вітром (4 рази на добу) та хвилюванням моря (2 рази на добу) 
протягом усіх місяців у 2006-2013 рр. За середніми багаторічними даними 
переважними напрямками штормового хвилювання (не менше 4 балів) є північ-
но-східний, східний, південно-східний та південний напрямки – на них припадає 
близько 90% штормових хвиль. За досліджуваний період спостерігалося 108 
штормів інтенсивністю 4 бали (висота хвиль 1,26 – 2,00 м). При цьому такі 
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шторми спостерігалися протягом року, крім червня, липня та серпня. Шторми 
інтенсивністю 5 балів (висота хвиль 2,1 м-3,5 м) за цей період спостерігались 
у 3 випадках та припадали на січень 2012 р. 

Баринова С. С. Водоросли как индикатор экологического состоя-
ния водных объектов: методы и перспективы / С. С. Баринова,  
П. Д. Клоченко, E.П. Белоус // Гидробиол. журн.– 2015. – Т. 51, № 4. – С. 3-21. 

На основі багаторічних гідробіологічних та екологічних досліджень, про-
ведених на континентальних водоймах і водотоках країн СНД, в інших країнах 
Європи, Азії та Близького Сходу, виконано теоретичні та методологічні розробки 
в галузі біоіндикації, екосистемного аналізу та оцінки стану водних екосистем, 
визначено сферу їх практичного застосування. Показано можливість оцінки 
стану водної екосистеми за допомогою співставлення оцінок за абіотичними 
і біотичними компонентами. Розроблено оригінальні індекси та систему еко-
логічного картографування на басейновій основі. Наведено методи індикації 
кліматичних впливів на різноманіття водоростей, а також інтегральні таблиці, 
потрібні для класифікації якості води з екологічних позицій.

Васенко О. Г. Перспективи використання біохімічних показників 
у системі екологічного моніторингу поверхневих вод України /  
О. Г. Васенко, Д. В. Верниченко-Цвєтков // Гідрологія, гідрохімія і гідро-
екологія. – 2015. – № 2(37). – С. 94 –100. 

Існує кілька підходів до аналізу екологічного благополуччя поверхневих вод, 
які відрізняються за предметом та методичними засобами досліджень: хімічний, 
біологічний, санітарно-гігієнічний, радіологічний, еколого-гідрологічний та ін. Автори 
пропонують також підходи, які об’єднують різні види аналізу, наприклад, екотокси-
кологічний, «тріадний», радіохемоекологічний та ін. У цьому переліку особливе 
місце належить аналізу біохімічних показників екологічного стану водних об’єктів.

У статті йдеться про використання біохімічних показників водного середови-
ща та донних відкладень, поверхневих вод у системі екологічного моніторингу. 
Показано перспективність застосування біохімічних характеристик для діагностики 
екологічного стану водних екосистем і вирішення різноманітних гідроекологічних 
та водогосподарських проблем. Сформульовано напрями подальших досліджень.

Гриценко А. В. Дослідження взаємозв’язку між рівнями токсичності 
і компонентним складом стічних вод / А. В. Гриценко, О. М. Крайнюков // 
Людина та довкілля. Проблеми неоекології : наук. журн. – 2015. –  
№ 1/2.– С. 84-94. 

Науковці Українського НДІ екологічних проблем (м. Харків) та Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна для дослідження взаємозв’язку між 
рівнями токсичності і забрудненості води використали результати вимірювання 
компонентного складу та визначення токсичності стічних вод підприємств 
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різних галузей економіки в кількох областях України. Встановлено, що у кожному 
із випадків набір значимих фізико-хімічних показників, які співвідносяться 
з даними біотестування, різний і залежить від компонентного складу стічних 
вод. Висновки ґрунтуються на значній кількості експериментальних даних 
і мають важливе практичне значення для встановлення причин виникнення 
токсичних властивостей стічних вод з метою вжиття відповідних запобіжних 
природоохоронних заходів для їх усунення.

Дятлов С. Е. Изменение содержания нефтепродуктов в воде и донных 
отложениях Одесского региона северо-западной части Черного моря / 
С. Е. Дятлов, Н.Ф. Подплетная, С. А. Запорожец // Вісн. Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2015.– Т. 20, 
вип. 2 (25). – С. 159-169.

У статті наведені результати вивчення вмісту нафтопродуктів у воді та дон-
них відкладеннях Одеського регіону Чорного моря за період 1988-2010 рр. 
Встановлено основні закономірності просторового розподілу і просторової 
мінливості вмісту нафтопродуктів, створено карти просторового розподілу 
нафтопродуктів у 2009-2011 рр.

Еремеев В. Н. Глобальные климатические изменения в Мировом 
океане и их отклик в Черном море / В. Н. Еремеев, О. Р. Андрианова,  
М. И. Скипа // Вісн. Одес. нац. ун-ту. ім. І.І. Мечникова. Серія : Географічні 
та геологічні науки. – 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 9-22.

Дослідження, проведені авторами статті, показали:
1. Глобальні кліматичні зміни проявляються у довготривалих коливан-

нях рівня як на узбережжях Світового океану, так і в його окремих регіонах 
(зокрема у Чорному морі). Зміни рівня як у Чорному морі, так і в Світовому 
океані, синхронні на низькочастотних масштабах (їх період понад 5 років). 
Вони перебувають під впливом глобальних кліматичних процесів на планеті.

2. Порівняння довгострокових змін хвильового характеру загального 
зростання рівня Світового океану зі змінами рівня в Чорному морі і темпера-
турою повітря за 1880-2010 рр. показало їх узгодженість (коефіцієнт кореляції 
0,77 і 0,88 відповідно).

3. Максимуми міжрічної мінливості середньорічних значень рівня всього 
Світового океану, і окремо Чорного моря, припадають на роки, коли відбува-
ється явище Ель-Ніньо, яке пов’язують з планетарними хвилями.

4. Встановлені сезонні особливості в зміні рівня Чорного моря : крім ос-
новного сезонного екстремуму, який обумовлений щорічним річковим стоком, 
спостерігається епізодична поява ще двох екстремумів: досить часто – зимового 
(75-90% випадків) і порівняно рідко – літнього (18 % випадків).

5. Регіональні зміни рівня Чорного моря мають інші масштаби коливань, 
оскільки перебувають під впливом локальних факторів на тлі кліматичних процесів.
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Капочкина А. Б. Оценка субмаринной разгрузки в районе Каркинитского 
залива / А. Б. Капочкина, М. Б. Капочкина // Гідрологія, гідрохімія і гідро-
екологія.– 2015. – № 2(37). – С. 162-165.

Субмаринне розвантаження підземних вод розглядається як чинник впливу 
на морську екосистему, на забруднення океанів і морів, на гідродинамічні процеси, 
в тому числі на переміщення наносів і формування акумулятивних форм морського 
дна. Найбільш дискутованою є проблема визначення обсягів розвантаження. 
Складність полягає у відсутності стандартизованих методів виявлення субмаринних 
джерел і визначення їх дебету. Дослідження обсягів субмаринного розвантаження 
підземних вод у Каркінітській затоці виконали одеські науковці.

Королесова Д. Д. Биоценоз харовых водорослей как важный элемент 
прибрежных экосистем (на примере Тендровского и Ягорлыцкого 
заливов Черного моря // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія: 
Географічні та геологічні науки. – 2015. – Т. 2,вип .1 (24). – С. 134-147.

Харові водорості поширені в дрібних лагунах, естуаріях і морських за-
токах. Відома їх здатність формувати щільні моновидові зарості, які можуть 
значною мірою впливати на функціонування невеликих водойм, їх локальні 
седиментологічні, гідродинамічні та гідрохімічні характеристики. Досліджувані 
акваторії – Тендрівська та Ягорлицька затоки – відносяться до водно-болотних 
угідь міжнародного значення і входять до складу Чорноморського біосферного 
заповідника, найбільшого морського заповідного об’єкта в Україні. На підставі 
даних за 2010-2014 рр. охарактеризовано якісний і кількісний склад фітоценозу 
харових водостей в Ягорлицькій та Тендрівській затоках Чорного моря. Наведено 
дані щодо видового складу і таксономічної структури зооперифітону та макро-
зообентосу в складі біоценозу харових. Проаналізовано рівень біорізноманіття 
та трофологічну структуру угруповання безхребетних тварин, значення харових 
водоростей як харчового ресурсу і субстрату для різних груп тварин.

Мазур А. В. Вплив діяльності морських портів північно-західного 
Причорномор’я на екологічний та санітарний стан середовища // 
Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 трав. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 148-149.

Основними джерелами забруднення навколишнього природного середо-
вища в портах є судна транспортного флоту, портофлоту, транспорт внутріш-
ньопортової механізації та обладнання, яке використовується для проведення 
ремонтно-відновлювальних робіт та робіт, пов’язаних з механічною обробкою 
різних матеріалів, проведенням зварювальних та малярних робіт. Джерелами 
забруднення атмосферного повітря є деревообробні та металообробні вироб-
ництва, котельні, печі для спалювання відходів, бетонозмішувальні вузли, склади 
сипучих матеріалів. У роботі проаналізовано дані про вміст у морських водах 
біогенних речовин – азоту амонійного, нітратів, нітритів, фосфору. Встановлено 
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що найбільший скид у морські води сполук азоту та фосфору порівняно з іншими 
підприємствами регіону здійснює КП «Білгород-Дністровські очисні спору-
ди». У 2013 р. Держекоінспекція виявила, що скиди забруднюючих речовин 
(ЗР) здійснюються цим підприємством без дотримання встановлених лімітів. 
Перевищення обсягів скидів ЗР відзначалося за 8 показниками.

Отклик фитопланктона в прибрежье Севастополя на климати-
ческие особенности 2009-2012 гг. / И. М. Сурикова, Ю. В. Брянцева,  
Ю. Н. Токарев [та ін.] // Гидробиол. журн. – 2015. – Т. 51, № 5. – С. 40-51.

Поля біолюмінесценції (ПБ) у Чорному морі найбільшою мірою формуються 
скупченнями динофлагелят, що світяться, і які, разом з іншими мікроводоростями, 
є важливим компонентом морських екосистем. Використовуваний для реєстрації 
ПБ комплекс «Сальпа» дозволяє одночасно відслідковувати термохалінну струк-
туру вод. Мета досліджень – вивчити сезонну і міжрічну динаміку структури та ін-
тегральні характеристики ПБ поряд з кількісними та якісними характеристиками 
фітопланктону у зв’язку з мінливістю гідрологічних полів і кліматичними змінами.

За даними біофізичного моніторингу та супутникових спостережень у прибе-
режжі м. Севастополя з січня 2009 по вересень 2012 р. проаналізовано сезонну 
і міжрічну динамику розвитку угруповання фітопланктону та поля біолюмінес-
ценції, що продукується ним, а також мінливість полів температури і солоності 
у поверхневому та 60-метровому шарах води. 

Снісар А. Ю. Сезонна та багаторічна мінливість рівня моря на ст. 
Цареградське гирло за період 1975-2010 рр. // Матеріали XIV наукової 
конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – 
С. 124 – 125.

Дослідження показали: амплітуда сезонних коливань рівня моря складає 
25 см, максимум спостерігається в травні, мінімум – у вересні та листопаді; 
за 1975-1992 рр. середньорічний рівень моря істотно не змінився, а з 1993 
до 2010 рівень суттєво зростав – у середньому на 0,83 см на рік; стік Дунаю 
з 1993 до 2010 зменшився порівнянно з 1975-1992 рр.; значніше зменшення 
спостерігалося з березня по червень; кореляція між змінами стоку та змінами 
рівня від року до року (за середньорічними даними) показала доволі тісний 
зв’язок – коефіцієнт кореляції дорівнює 0, 831. Значущі коефіцієнти кореляції 
спостерігаються також в усі місяці крім лютого, листопада та грудня. Тобто 
за зміною стоку можна розраховувати зміну рівня моря.

Березкина А. Море под контролем. В Черном море начался второй 
этап международных экологических исследований по программе 
EMBLAS // Порты Украины. – 2016. – № 5 (157). – С. 22-23.

23 травня 2016 р. з Одеського порту вийшло судно «Mare Nigrum» з експе-
дицією, що має проводити дослідження, які фінансують EMBLAS (Європейський 
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Союз) і Програма розвитку ООН (ПРООН). Загальна вартість проекту – 3 млн 
євро. В експедиції взяли участь науковці та експерти з України, Грузії та інших 
країн. За словами А. Гучманідзе, керівника служби рибальства і моніторингу 
Чорного моря Національного агентства Грузії, для його країни це історичний 
рейс. В Україні також понад 25 років не проводилися серйозні морські наукові 
дослідження. Проект стартував в 2014 р. і триватиме до травня 2018 р.

Перша частина проекту – моніторинг північно-західної частини шельфу 
Чорного моря. Проводилися комплексні спостереження в товщі води, на дні 
і на поверхні. За інформацією В. Коморіна, директора УкрНЦЕМ, підсумки стали 
несподіваними – в Чорному морі поменшало сміття і побільшало дельфінів. 
Наступний етап – розробка програми заходів, спрямованих на поліпшення стану 
водного довкілля. На її реалізацію Євросоюз планує виділити кілька десятків 
мільярдів євро.

На думку Б. Александрова, директора Інституту морської біології НАН 
України, вперше за багато років Європа віддає перевагу вивченню не хімічного 
забруднення моря, а дослідженню його біологічного стану.

Вітчизняні учені сподіваються, що нинішній проект стане потужним по-
штовхом у розвитку дослідження моря і що до завершення програми в 2018 р. 
Україна вже матиме своє науково-дослідне судно «Володимир Паршин» 
(відремонтоване).

Багрий И. Д. Модульно-блочный комплекс для исследования морского 
дна и придонных вод / И. Д. Багрий, И. Г. Кирющенко // Геология и полез. 
ископаемые Мирового океана : науч. журн. – 2016. – № 4 (46). – С. 128-134.

З розширенням діапазону геологічних та екологічних досліджень морських 
глибин виникла необхідність створювати апаратуру, що дозволятиме формувати 
комплекс різних модифікацій залежно від завдань. 

Автори статті пропонують технологічний комплекс з можливістю змінювати 
структуру для виконання геологічних та екологічних завдань різного напряму 
в донних шарах акваторій; а також конструкторсько-технологічні рішення, 
що дають змогу підвищити вірогідність геологічної та екологічної інформації 
та збільшити ресурс комплексу при експлуатації.

Гаврилюк Р. В. Изменчивость уровня в северо-западной части Черного 
моря / Р. В. Гаврилюк, С. В. Корнилова // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. – 
2016. – Вип. 20. – С. 69-77.

До найважливіших характеристик стану прибережної зони моря належить 
зміна його рівня. Екстремальні підвищення рівня загрожують повенями, не-
безпечними як для життя людей, так і для інфраструктури прибережної зони, 
а зниження рівня призводить до обміління акваторій і створює небезпеку 
для судноплавства. Коливання рівня моря і вертикальні тектонічні рухи значно 
впливать на інтенсивність процесів рельєфоутворення в береговій зоні.
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На основі статистичного аналізу даних спостережень наведені характе-
ристики багаторічної сезонної синоптичної мінливості рівня моря на станціях 
Одеса (1947-2012), Іллічівськ (1986-2013 ), Южний (1986-2011) і Царгородське 
гирло (1975-2010).

Геворкьян В. Х. Метаногидраты – перспективные ресурсы углево-
дородного сырья / В. Х. Геворкьян, О. Н. Сокур // Геология и полез. 
ископаемые Мирового океана : науч. журн. – 2016. – № 4(46) –  
С. 108-117.

Газові гідрати – одне з джерел природного газу, що може скласти реальну 
конкуренцію традиційним родовищам. Учені зробили висновок, що загальна 
кількість газу в покладах газових гідратів Світового океану може бути оцінена 
величиною 101⁵ м3, а в покладах біля дна – 101⁴м3.

За даними Ф. Шнюкова, у межах Чорного моря ( за виключенням економіч-
ної зони Туреччини) нараховується понад 300 полів газовидільних структур. 
За розрахунками авторів статті, тільки у межах виявлених донних полів газо-
видільних структур у західній та прикримській частинах Чорного моря у водну 
товщу за рік надходить близько 5∙10⁹ м3 газів, переважно, метану. Освоєння 
газогідратів Азово-Чорноморського басейну – пріоритетне завдання України 
у сфері поповнення енергетичних ресурсів. Газогідрати можуть забезпечити 
потреби України в енергоносіях на довгий час, тому наприкінці ХХ ст. в Україні 
була створена програма промислового освоєння газогідратних покладів. 
У 1993 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 22.11.1993 р. № 938 
«Про пошуки газогідратної сировини в Чорному морі і створення ефективних 
технологій його видобування та переробки».

Гожик П. Ф. Комплексний моніторинг, оцінка та прогнозування 
динаміки стану морського середовища та ресурсної бази Азово-
Чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного 
навантаження та кліматичних змін : (за матеріалами наук. доп. 
на засіданні Президії НАН України 7 лип. 2016 р.) // Вісн. НАН України. – 
2016. – № 8. – С. 96- 38.
Комплексные междисциплинарные исследования Азово-Черно-
морского бассейна: итоги и перспективы / П. Ф. Гожик, В. М. Еремеев, 
В. П. Коболев, А. А. Щипцов // Геология и полез. ископаемые Мирового 
океана : науч. журн. – 2016. – № 2(44). – С. 5-15.

П. Ф. Гожик, академік НАН України, директор Інституту геологічних наук 
НАН України подає у статті підсумки виконання у 2013-2015 рр. цільової комп-
лексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Комплексний 
моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану морського середовища 
та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого 
антропогенного навантаження та климатичних змін». У рамках цієї програми 
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зроблено значний внесок у пізнання глибинной будови Азовського і Чорного 
морів, виявлено закономірності розподілу корисних копалин та удоскона-
лено методи їх прогнозування, пошуку і раціонального освоєння.

Беручи до уваги актуальність отриманих результатів і з метою забезпечення 
розвитку наукового потенціалу у сфері морських наукових досліджень, автори 
статей пропонують прийняти нову цільову програму наукових досліджень НАН 
України – «Комплексні дослідження Азово-Чорноморского бассейну та інших 
районів Світового океану з метою зміцнення морського потенціалу України».

Денисов Ю. П. Газогідратна установка для вироблення електроенергії 
і опріснення морської води / Ю. П. Денисов, В. В. Клименко // Вісн. Вінниц. 
політехн. ін-ту. – 2016. – № 3 (126). – С. 65-72.

Запропоновано термодинамічний цикл і принципову схему газогідратної 
установки, що використовує різницю температур глибинної (холодної) і по-
верхневої (теплої) морської води для вироблення електроенергії і опріснення 
морської води. Включення в схему установки сонячного колектора дозволяє 
додаткове нагрівання робочого тіла (природного газу) перед його розширенням 
і збільшує кількість виробленої електроенергї. Подано методики визначення 
енергетичних показників і термодинамічної ефективності газогідратної уста-
новки та наведено приклад їх розрахунків для умов Чорного моря.

Лобода Н. С. Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ХХІ сторіччі 
за сценарієм А1В з використанням моделі «клімат-стік» / Н. С. Лобода, 
Ю. В. Божок // Укр. гідрометеорол. журн. – 2016. – № 18. – С. 112-120.

Україна є країною Дунайського басейну, і перспективи зміни стану водних 
ресурсів Дунаю мають визначати водну стратегію нашої країни у північно-західній 
частині Чорного моря, тому дослідження змін водних ресурсів Дунаю є важливими. 
У статті наведено результати розрахунків можливого стану водних ресурсів Дунаю 
у ХХІ сторіччі на основі моделі «клімат-стік», розробленої в ОДЕКУ, а також карти 
ізоліній норм річного кліматичного стоку у межах усього басейну. Встановлено, 
що до 2030 р. суттєвого зменшення водних ресурсів не відбуватиметься; у період 
2031-2070 рр. воно становитиме 17,9%, у період 2071-2100 рр. – 22,0%.

Лукашев Д. В. Накопление тяжелых металлов моллюсками Lymnaea 
stagnalis как показатель загрязнения малых водоемов // Гидробиол. 
журн. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 74-81.

Запропоновано використовувати вміст важких металів в організмі молюсків 
як маркер їх біологічної доступності та хімічного забруднення гідроекосистем. 
Кількісним критерієм ступеня забруднення можна вважати верхній фоновий 
рівень вмісту металів в організмі ставкових молюсків. Для дослідження забруд-
нення малих водойм було використано поширений вид черевоногих молюсків 
Lymnaea stagnalis L. Показано, що в умовах водойм західних та східних регіонів 
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України перевищення фонового вмісту Cd, Cu та Cr у м’яких тканинах молюсків 
може свідчити про надлишкове їх надходження до організму.

Митропольський О. Ю. Відновлення та адаптація проекту моніто-
рингу седиментаційних процесів на шельфі Чорного моря на полігоні 
«Запоріжжя» // Геология и полез. ископаемые Мирового океана : науч. 
журн. – 2016. – № 3 (45). – С. 89-94.

Автор аналізує систему натурних спостережень впливу гідрометеорологічних 
умов на якісний та кількісний склад седиментаційних потоків в атмо сферному 
та водному середовищі на ділянці річища Дніпра. Перервані у 2014 р. багаторічні 
дослідження умов осадконакопичення на шельфі Чорного моря, які виконувало 
Чорноморське відділення Морського гідрофізичного інституту НАН України 
в районі Південного берега Криму, мали неабияке наукове та прикладне значення. 
Збереження основних складових системи дозволить відновити актуальні напрями 
досліджень: механізми надходження та елементарний склад осадкових потоків із 
території суходолу в річище, депонування їх у донних відкладах, а також визна-
чення концентрацій та закономірностей перенесення забруднюючих речовин.

Окреслення перспектив використання газогідратів у Чорному морі як 
критерій пошуку природного газу / О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, С. В. Кадурін 
[та ін.] // Мінер. ресурси України : наук. журн. – 2016. – № 3. – С. 29-33.

Проблема енергозабезпечення Північного Причорномор’я власними вуг-
леводневими ресурсами відчувається досить гостро, хоча саме в цьому регіоні 
існує спосіб її розв’язання, оскільки є вагомі геологічні передумови і потенційні 
можливості відкриття тут промислових родовищ вуглеводнів (ВВ) – газогідратних 
покладів Чорного моря. Великі вуглеводневі ресурси відкриті на континенталь-
ному схилі та у глибоководній западині моря. Пошукові роботи проводять і нині, 
проте з меншою активністю й переважно на шельфі. Але це не применшує ролі на-
уково-дослідних робіт з вивчення природних газогідратів на глибинних об’єктах.

У статті досліджено перспективи виявлення газогідратних покладів у межах 
Чорного моря; описано райони, де знайдено флюїдогенні структури, з якими 
пов’язують метаногідратні поклади; вказано перспективні райони пошуків га-
зогідратів у межах Чорного моря; розглянуто теорію їх утворення та існування 
за певних термодинамічних умов. Автори пропонують особливу увагу звернути 
на район на континентальному схилі північно-західної частини Чорного моря.

Половка С. Г. 140 років тому в Світовому океані : (до 140-річчя за-
вершення навколосвітньої експедиції на корветі «Челленджер») // 
Географія та екологія : наука і освіта : зб. матеріалів VI Всеукр. на-
ук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 14 – 15 квіт. 2016 р.

Днем народження океанології та морської геології як наук прийнято вва-
жати 21 груд.1872 р., коли наукова експедиція під керівництвом Ч.У. Томсона 
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на паровому корветі Британського королівського флоту «Челленджер» розпоча-
ла  перші океанографічні дослідження та вивчення океану в районі Португалії, 
Іспанії, Бермудських островів, Південної Америки, Магелланової протоки, мису 
Горн, Австралії, Нової Зеландії, Індійського океану, островів Нової Британії, 
Японії, Алеутських островів, острова Ванкувер та ін. За три з половиною роки 
«Челленджер» пройшов 69 000 миль, на кожній гідрологічній станції (їх було 362) 
виконувалися десятки вимірювань та відбір проб), проведено 150 драгувань, 
відібрано перші 133 проби донних відкладень. Були отримані унікальні резуль-
тати : з’ясовано, що життя існує на глибинах до 5 км, вивчено вертикальний 
розподіл температури, дослідження учасників експедиції Меррея та Ранара 
поклали початок класифікацям ґрунтів морського дна; вивчався хімічний склад 
вод Світового океану. Таким чином, експедиція поклала початок спеціальним 
океанологічним дослідженям, створенню нових технічних засобів і методів 
спостереження, науково-дослідних установ у різних країнах світу і міжнародних 
програм дослідження Світового океану.

Русаков О. М. В погоне за призраком биогенных углеводородов в Черном 
море // Геология и полез. ископаемые Мирового океана : науч. журн. – 
2016. – № 4(46). – С. 118-127.

З червня 2014 до січня 2016 р. в глибоководному секторі моря, що належить 
Румунії (блок Нептун), пробурено сім розвідувальних свердловин. У серпні цього 
року в глибоководній акваторії Болгарії (блок Хан Аспарух) заглушено сверд-
ловину без оприлюднення будь-яких даних. Усі ці свердловини закладалися 
за канонами біогенної концепції походження вуглеводнів. У Туреччині після 
негативного досвіду глибоководного буріння в 2010-2012 рр. розвідувальні 
роботи припинили. Таким чином, результати досліджень свідчать, що кількість 
біогенного метану в Чорному морі недостатня, щоб утворилися великі промис-
лові запаси нафти і газу. 

Скребовська С. В. Водорості-макрофіти західної частини Джарилгацької 
затоки Чорного моря / С. В. Скребовська, А. О. Шапошникова // Чорномор. 
ботан. журн. – 2016. – Т. 12, №1. – С. 72-77.

Джарилгацька затока знаходиться між берегом моря та островом 
Джарилгач. Східна частина затоки є найглибшою (максимальна глибина – понад 
8 м, середня – 3,5 м); західна частина – мілководна. Джарилгацька затока – це 
одна з найбільш солоноводних заток Чорного моря. Мілководні ділянки затоки 
характеризуються багатим фітобентосом. Останнім часом опубліковано кілька 
робіт, присвячених водоростям Чорного моря, зокрема Джарилгацької затоки. 
Тема цієї статті – видовий склад водоростей-макрофітів західної частини затоки. 
Складено систематичну структуру водоростей, визначено родини, які пере-
важають у досліджуваній альгофлорі. За Рамсарською угодою затока та острів 
Джарилгач включені до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення.
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Шнюков Е. Ф. О глубинном строении эруптивного канала грязевых 
вулканов / Е. Ф. Шнюков, Е. Я. Нетребская // Геология и полез. ископа-
емые Мирового океана : науч. журн. – 2016. – № 4 (46).– С. 54-66.

Грязьові вулкани здавна привертали увагу своєю незвичністю, катастро-
фічними вибухами, проте їх глибинна будова залишалася невивченою. Автори 
пишуть про будову еруптивних каналів грязевих вулканів різних регіонів, їх гли-
бину (20-25 км); своєрідність будови грязьових вулканів Західно-Чорноморської 
западини. Автори припускають вірогідність прояву тут мантійних вуглеводнів, 
шляхами руху яких є грязьові вулкани. 

Шураев И. Н. Обломочный материал сопочной брекчии грязевого 
вулкана МГУ // Геология. и полез. ископаемые Мирового океана : науч. 
журн. – 2016. – № 4 (46). – С. 81-85. 

Викиди грязьових вулканів Керченсько-Таманського регіону протягом бага-
тьох років вивчалися на суші. Останніми роками особливий інтерес проявляється 
до газово-грязьового вулканізму Чорного моря. Наявність тектонічних порушень, 
потужних глинистих товщ, постійне газовиділення в морських вулканах можуть 
служити ознакою наявності покладів вуглеводнів. Мета роботи – вивчити хімічний 
склад зразків; визначити можливі джерела грязевулканічної брекчії вулкана МГУ; 
визначити методики подальшого вивчення зразків. Об’єктом вивчення стали 
тверді уламки грязевулканічної брекчії вулкана МГУ, підняті шляхом драгування 
працівниками Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН 
України (ОМГОР НАН України) в 73-му рейсі НДС «Професор Водяницький».

Берлинський Н. А. Розвиток міжнародної науково-дослідної інфраструк-
тури регіону Нижній Дунай // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 
2017. – Вип. 16. – С. 119-122.

Йдеться про нову дослідницьку інфраструктуру (модель), яка може об’єд-
нати світові експертні знання. Єдиний центр для обміну знаннями забезпечить 
доступ до даних та буде платформою для міждисциплінарних досліджень, освіти 
та навчання; сприятиме подоланню розриву між науковими дисциплінами, 
а також бар’єрів між ученими і політиками, менеджерами і підприємцями. 
Система освіти для розвитку транснаціональної співпраці полегшить обмін 
даними і знаннями. Це буде істотним внеском у підвищення ефективності 
та нарощування наукового потенціалу. Пропонуються дослідження в галузі 
геології, біології, екології, хімії, фізики, чисельного та фізичного моделювання, 
кліматології, соціальних та економічних наук і розробки нових технологій 
для прісноводних, наземних і морських середовищ і перехідних зон.

Кінцевий результат дозволить виділити найважливіші наукові параметри 
в екосистемі річка – море, визначити поточні екологічні проблеми, що охоп-
люють систему річка – море для вирішення ключових соціальних і пов’язаних 
з ними наукових і політичних потреб.
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Богуш В. В. Зміни морфометричних характеристик північно-західної 
частини Чорного моря // Матеріали наукової конференції молодих 
вчених ОДЕКУ. 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 192-193.

На основі масиву даних ехометричних зйомок, проведених на науково-до-
слідних суднах Морського гідрографічного інституту НАН України та інших 
організацій, а також картографічних матеріалів розраховано морфометричні 
показники рельєфу дна північно-західного шельфу Чорного моря. Відповідно 
виділяються два типи рельєфу: платформний (північно-західна частина Чорного 
моря та Азовське море) і орогенний (гірський Крим, Кавказ). Шельф північ-
но-західної частини Чорного моря утворився внаслідок повільного широтного 
опускання, що спричинило затоплення великих ділянок суші, зокрема гирлових 
ділянок, і утворення лиманів. Це зумовило формування вирівняної поверхні 
широкого шельфу, обумовлене частою зміною субаеральних і субмаринних 
процесів. 

Зайцев Ю.П. Створення «дерева нових знань» // Вісн. НАН України. – 
2017. – № 4. – С. 61-72.

Академік Ю. П. Зайцев відкрив на поверхні пелагіалі життєву форму – 
морський нейстон, тим самим він заклав основи нової галузі екології моря – 
морської нейстонології. Відкриття породило чимало запитань, найголовніше 
з них : у чому полягає біологічна доцільність акумуляції організмів у цьому 
біотопі. Пошуки відповідей на це та інші запитання починалися і продов-
жуються в Інституті морської біології Національної академії наук України. 
Відкриття морського нейстону і створення «дерева нових знань» є одним 
з успішних, визнаних у всьому світі, фундаментальних досліджень, які ха-
рактеризують діяльність НАН України в галузі біології та екології морського 
середовища. 

Катернюк Д. І. Кліматичні зміни льодових умов в північно-західній 
частині Чорного моря // Матеріали наукової конференції молодих 
вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 185-186.

Чорне море розташоване в порівняно низьких широтах, льодом укривається 
лише незначна частина акваторії моря, і льодовий режим вирізняється великою 
мінлівостю. Лід спостерігається переважно в північно-західній частині, і тільки 
в помірні й суворі зими невелика його кількість з’являється в північно-східному 
районі моря. З урахуванням сучасних змін клімату, а також інтенсивності мор-
ського сполучення між портами, рекреаційного та гідротехнічного будівництва, 
дослідження змін льодових умов Чорного моря залишається актуальним.

У статті розглядаються результати дослідження льодових умов Чорного 
моря на основі аналізу багаторічних (прибережних, авіаційних і супутнико-
вих) спостережень. У дослідженнях використовувалися дані про тривалість 
льодового періоду, дати появи льоду і очищення моря від льоду, льодовитість 
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на станціях: Очаків (лиман) Очаків (море), Аджигіол, Парутине, Станіслав, 
Касперівка, Херсон, Прогнойськ, Стерегуще, Чорноморська бухта, Чорноморська 
затока, Іллічівськ, Одеса (порт), Миколаїв. Аналізувалася суворість зим (м’які – 
сума негативних середньодобових температур до – 2000С, помірні – у межах 
від 2000 до – 4000С і суворі – від – 4000С). Аналіз даних за 1959-2016 рр. показав : 
максимальне значення тривалості періоду склало 126 днів, мінімальне –  
29 днів; максимальне число днів зі льдом – 89, а мінімальне – 12 днів. На станції 
Одеса в останні роки перша поява льоду спостерігається на 1-2 декади пізніше 
норми, а дати очищення моря від льоду можуть бути як пізніше, так і раніше 
норми. За останні роки тривалість льодового періоду на станції знизилася 
на 1,5-3 декади, за винятком 2002-2003 року.

Коли зникне Херсон і Крим стане островом // Природа і суспільство. – 
2017. – № 20 (176) – С. 6.

Унаслідок незворотних природних процесів, які спричинить глобальне 
потепління, територія України у майбутньому може зазнати суттєвих змін. 
Чорноморські пляжі наповняться водоростями, а це шкодить мідіям. Чорне 
море – в прямому сенсі – вийде з берегів разом із підняттям рівня Світового 
океану. Катастрофа загрожує Херсону, який може просто зникнути з карти 
суходолу, а якщо триватиме розігрівання планети парниковими газами, то льо-
довики можуть розтанути взагалі, і під водою опиняться тисячі міст в усьому 
світі. Море з’їсть перешийок, і Крим стане островом. Вчені пророкують ще одну 
катастрофу для Чорного моря. Справа у тому, що під час останніх досліджень 
на дні біля Одеського порту було виявлено чотири десятки чужих видів. Йдеться 
про небезпечні спори, які активізуються, якщо вода ще потеплішає або стане 
менш солоною, тоді Україна зіткнеться з явищем червоних припливів, дотепер 
притаманним лише тропікам. 

Кушнір Д. В. Розробка компонентів оперативної системи прогно-
зування гідрологічних та гідрографічних параметрів української 
частини акваторії Азово-Чорноморського басейну // Матеріали 
наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – 
Харків, 2017. – С. 191. 

Автоматизований діагноз та оперативне прогнозування короткостроко-
вої мінливості гідрологічних та гідрофізичних параметрів стану морського 
середовища (рівень моря, течії, температура та солоність води, параметри 
вітрового хвилювання) української частини акваторії Азово-Чорноморського 
басейну є актуальними для забезпечення нормальних умов функціонування 
морегосподарських об’єктів та обороноздатності України. Національна 
система морських прогнозів України базується на використанні сучасних 
математичних моделей прогнозування стану морського середовища, які 
широко застосовуються в країнах ЄС та США.
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Мета роботи одеських науковців – адаптація до умов Азово-Чорноморського 
басейну сумісної числової гідродинамічної та вітрохвильової моделі для прогно-
зування просторово-часової мінливості рівня моря, течій, температури і соло-
ності води, параметрів вітрового хвилювання, з наголосом на акваторії морських 
портів України. Для вирішення цього завдання застосовувалася сучасна гідро-
термодинамічна модель Delft3D-FLOW (у баротропному варіанті), поєднана 
зі спектральною хвильовою моделлю SWAN (Simulating Waves Nearshore). Серія 
модельних розрахунків з використанням комплексу цих моделей проводилася 
за умов однорідних у просторі та стаціонарних за часом вітрах швидкістю 20 
м/сек. Час моделювання складав 3 доби. Розрахунки за гідродинамічною мо-
деллю виконувались одночасно для областей із різною деталізацією з часовим 
кроком 30 с. Параметри вітрового хвилювання розраховувалися синхронно ( 
з дискретністю 30 хв.) за спектральною моделлю SWAN, що застосовувалось 
у стаціонарному варіанті.

Мелконян Д. В. Факторы и динамика изменчивости фильтрацион-
ных свойств пород острова Змеиный / Д. В. Мелконян, Е. А. Черкез,  
Е. О. Смирнова // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія : 
Географічні та геологічні науки. – 2017. – Т. 22, вип. 2(31). – С. 172-183.

Гідрогеодинамічний відгук підземних вод, який виникає під дією метеоро-
логічних, планетарних, техногених та інших факторів, відноситься до відомих, 
однак недостатньо вивчених явищ. У статті наведено результати досліджень 
динаміки поведінки водопровідності напірного водоносного горизонту в девон-
ських відкладах острова Зміїний. На основі крос-спектрального аналізу часових 
рядів встановлено кореляцію між змінами водопровідності і варіаціями рівня 
моря. Встановлено, що в межах низьких частот водопровідність пов’язана із 
зазначеними факторами за лінійним законом, у високочастотній зоні варіації 
кореляцій мають нестійкий характер.

Порівняльна оцінка якості прибережних поверхневих морських 
вод Одеської затоки і району о. Зміїний в 2016 р / Н. В. Ковальова,  
В. І. Медінець, А. П. Мілева [та ін.] // Вісн. Харків. нац. ун-ту  
ім. В. Н. Каразіна. – 2017. – Вип. 16. – С. 132-140.

Мета досліджень – виявлення особливостей змін якості морського середо-
вища у двох районах Чорного моря з різними рівнями антропогенного наван-
таження. За результатами гідролого-хімічних та гідробіологічних комплексних 
досліджень від квітня до грудня 2016 р. в двох районах проведено розрахунки 
індексу трофічного статусу морських вод TRIX. Аналіз динаміки змін TRIX показав, 
що в обох районах простежується його сезонний хід, так само, як практично всіх 
фізико-хімічних характеристик водного середовища. Показано, що трофічний 
статус вод в Одеській затоці був вищим, ніж у районі острова Зміїний. При цьому 
зафіксовано погіршення якості морських вод порівняно з періодом 2004-2013 рр.
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Рамкова Директива про морську стратегію // Б-ка Всеукр. екол. 
ліги. Серія: «Європейська інтеграція». – 2017. – № 6. – С. 1-31.

Морські води, що перебувають під юрисдикцією держав-членів Європейського 
Союзу, включають води Середземного, Балтійського, Чорного морів та північно-схід-
ну частину Атлантичного океану, зокрема води, що оточують Азорські та Канарські 
острови, острів Мадейра. Морське середовище є дуже цінною спадщиною, яка має 
бути захищеною, збереженою і, якщо можливо, відновленою з кінцевою метою за-
хистити біорізноманітність та зберегти багатоманітність і активну функціональність 
тих океанів і морів, що є чистими, здоровими та продуктивними, тому Директива 
2008/56/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 17 черв. 2008 р., що 
встанавлює рамки діяльності Співтовариства у сфері політики з морського середо-
вища (Рамкова Директива про морську стратегію), повинна сприяти інтегруванню 
екологічних аспектів у політику всіх держав та просувати екологічний принцип 
у майбутню морську політику Європейського Союзу.

Рачинська О. В. Водорості і мікрофітобентос в біоіндикації якості 
морського довкілля Одеського регіону // Наук. зап. Терноп. нац. пед. 
ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – 2017. – № 2(69). – С. 64-70.

Природні та антропогенні субстрати є контурними біотопами, на яких меш-
кають організми обростань. Ці екосистеми вирізняються багатим і різноманітним 
видовим складом, високою чисельністю та біомасою гідробіонтів. Такі спільноти 
зазнають інтенсивного зовнішнього, в тому числі й антропогенного, впливу і є 
важливим об’єктом моніторингу морського середовища. У статті представлені 
результати біоіндикації якості морського довкілля Одеського прибережжя 
та Григорівського лиману в 2015 р. за показниками розвитку мікрофітобентосу. 
Його формували здебільшого полі- та мезогалобні B-мезасапробні діатомові 
водорості. Впродовж року умовно-чистою акваторією Одеського прибережжя 
був район мису Малий Фонтан, а восени – пляж «Аркадія».

Сухоліта Є.В. Штормова активність Чорного моря // Матеріали 
наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – 
Харків, 2017. – С. 194.

Загальне посилення хвильової активності у Чорному морі викликане збіль-
шенням внеску штормів східних напрямків у весняно-літній період. У порівнянні 
з іншими акваторіями Світового океану хвильова активність Чорного моря є 
досить помірною. Помірні і сильні шторми найбільш яскраво виявляли себе 
наприкінці 1990-х і на початку 2000-х рр. Будь-які помітні тренди в частоті появи 
сильних штормів практично відсутні. За період від 1990 до 2014 рр. для всіх ра-
йонів характерне зменшення хвильової активності в травні, лиспопаді та грудні. 
У цілому за останні 25 років середньорічна штормова активність у Чорному 
морі зросла на 10-15%. Це зростання забезпечується, в основному, збільшенням 
внеску з боку помірних (неекстремальних) штормів східних напрямків.
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Тучковенко К. С. Антропогенне навантаження на шельфову зону 
Чорного та Азовського морів // Матеріали наукової конференції 
молодих вчених ОДЕКУ. 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С 195.

Автор проаналізував стан Чорного моря. Він констатує, що зниження інтен-
сивності внесення мінеральних добрив та пестицидів на сільскогосподарські 
угіддя сприяло зменшенню вимивання біогенних і забруднюючих речовин 
з водозбірних територій основних річок. Їх вміст значно нижчий ГДК. Однак 
забруднюючими речовинами (компонентами) морського середовища зали-
шаються нафтопродукти. Найвищий рівень забруднення донних відкладень 
нафтопродуктами (понад 450 мг/кг) зафіксовано біля входу до Карантинної 
бухти порту Севастополь і на станціях Придунайського району. Концентрації 
нафтопродуктів, які потрапляють у III клас класифікації (понад 300 мг/кг), були 
зафіксовані у донних відкладеннях поблизу місця скидання з Одеської СБО 
«Південна» та у районі дампінгу в ПЗЧМ. У цих районах, а також у місці скидання 
стічних вод міста Балаклави були також підвищені концентрації ароматичних 
вуглеводнів і 3,4-бензопірену. Концентрація токсичних металів у донних відкла-
деннях Чорного моря перебуває на рівні, що не викликає занепокоєння, але 
у деяких районах спостерігається підвищення концентрації ртуті. Це стосується 
Одеського регіону у місцях скидання стічних вод та акваторій деяких портів. 
Більш напружена ситуація склалась у Придунайському районі, де на 2 із 8 
станцій було зафіксовано концентрацію ртуті у донних відкладеннях понад 
0,3 мг3 кг, що характеризує ці ділянки, як дуже забруднені ртуттю (клас III). Ступінь 
забруднення донних відкладень Чорного моря свинцем, цинком та міддю 
не перевищує нормативів II класу, а на більшості акваторій за рівнем вмісту 
цих металів у донних відкладеннях останні характеризуться як природно-чисті 
або умовно-чисті.

Основними джерелами забруднення Азовського моря є промислові 
підприємства і порти Маріуполя. Наприклад, щороку металургійні комбінати 
«Азовсталь», імені Ілліча, концерн «Азовмаш» скидають понад 800 млн м3 за-
бруднених стічних вод ; «Азовсталь» скидає в море понад 850 млн м3 відходів. 
Неефективно працюють очисні споруди Маріупольського МТП : в акваторії 
порту показник забруднення води, зокрема по залізу, перевищував (на кінець 
2008 р.) ГДК у 10 разів. 

Шелякіна М. Д. Чисельні математичні моделі для розрахунку параме-
трів вітрового хвилювання в прибережних зонах моря // Матеріали 
наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 
2017.– 190-191.

Зміни в структурі господарського використання морів і океанів і введення 
нової технології розвідки і видобутку корисних копалин підвищують вимоги 
до обсягу і якості гідрометеорологічного забезпечення. Істотним кроком 
у підвищенні адекватності чисельного моделювання динаміки морів є перехід 
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до неструктурованих сіток і технологій паралельних обчислень на багатопроце-
сорних системах. Нестуктуровані сітки легко адаптуються до змін берегової лінії 
і глибин і точніше описують прибережні зони. Нині у світовій океанографічній 
практиці застосовується безліч моделей вітрового хвилювання і, відповідно, 
методів розрахунку хвиль за полями вітру. У найбільш розвинених їх моди-
фікаціях міститься два розрахункових блоки – атмосферний та хвильовий. 
Перший визначає атмосферний вплив (форсінг) у фізичній системі вітер-хвилі, 
а другий – реакцію поверхневого шару моря на цей вплив. 

Экспедиция по исследованию Черного моря стартовала из Одессы // 
Порты Украины. – 2017. – № 7(169) – С. 7.

28 серпня 2017 р. розпочалася міжнародна експедиція з вивчення екології 
Чорного моря, визначення ступеня його забруднення, впливу небезпечних 
речовин на стан морської біосфери, зокрема на дельфінів. Це друга експедиція 
на науково-дослідному судні «Маре Нігрум» (флаг Румунії) у рамках міжнародно-
го проекту ЕMBLAS (Європейський Союз) та Програми розвитку ООН (ПРООН) 
з дослідження екологічного стану Чорного моря. В експедиції, крім українських 
та грузинських екологів, беруть участь експерти з країн Євросоюзу. Мета експе-
диції – з’ясувати, наскільки людина і природні фактори впливають на стан моря. 
Не менш важливе завдання – дослідження руху не тільки на поверхні моря, 
але і в донних відкладеннях. У ході експедиції судно пройшло  близько 1,7 тис. 
миль, відібрано понад 1 тис. проб води і донних відкладень. Дослідженя цих 
проб дозволить доповнити висновки, зроблені учасниками першої експедиції.

За даними першої експедиції (2016 р.) було складено карту Чорного моря 
із зазначенням точок найбільшої концентрації хімічних речовин. 
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РОЗДІЛ 5________________________________________________________

СТАН ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ

Порівняно з іншими причорноморськими державами Україна має найдов-
шу берегову лінію – понад 3 000 км. Берегова лінія Азовського моря складає 
1 472 км, з них половина (732) – берегова лінія України. 

Чорне море служить природним продовженням енергетичного кори-
дору від Каспію, де зосереджені величезні запаси нафти і газу, до Європи. 
Транспортування нафти і газу здійснюється нині і розширюватиметься надалі 
через прибережні зони Чорноморського регіону.

Прибережна зона басейну Чорного моря має велике значення для України: 
до нього примикають вугільно-металургійна база (Донбас і Криворіжжя), нафто-
переробні, машинобудівні та енергетичні центри, великі сільськогосподарські 
райони Південної України, Кубані і Закавказзя. У басейні розташовані судноре-
монтні і суднобудівні заводи, в основному в морських портах – в Одесі, Ізмаїлі, 
Миколаєві, Маріуполі, Керчі, Рені, Херсоні, Кілії. На жаль, саме це є причиною 
складного екологічного стану Чорного моря та його прибережжя: промисло-
вий розвиток і зростання населення прибережних країн, збільшення обсягу 
нафтоперевезень, інтенсивний розвиток судноплавства, будівництво, розвиток 
рекреації зумовили серйозне забруднення вод, у тому числі в районах активного 
рибного промислу. Основні джерела забруднення прибережної зони моря : 
річковий стік, скидання відходів промислових, побутових і сільськогосподарських 
підприємств, особливо в районах великих міст і портів, господарська діяльність 
на акваторії моря. Основне техногенне навантаження лягає на прибережну зону 
північно-західної частини Чорного моря. Загальна екологічна ситуація в прибе-
режних районах Чорного моря визнається дуже складною. Потрібні невідкладні 
заходи для виправлення ситуації, але держава не має чітко визначеного плану дій 
щодо використання прибережних територій. З урахуванням міжнародного досвіду 
і з метою здійснення належного екоменеджменту прибережної зони заплановано 
розробити стратегію, скоординовану з іншими причорноморськими державами.

Розробка і реалізація «берегової» політики, створення системи інтегровано-
го управління Українським сектором берегової зони Чорного і Азовського морів 
сприятимуть просуванню України у напрямі підвищення ресурсно-екологічної 
безпеки й сталого розвитку і засвідчать спроможність держави кардинально 
вирішувати складні соціально-економічні й екологічні проблеми.

Адобовский В. В. Гидрометеорологические условия в прибрежной зоне 
Одесского региона в 2013-2014 гг. / В. В. Адобовский, Е. Б. Краснодемский // 
Вісн. Одес.держ. екол. ун-ту. – 2015. – № 19. – С. 134-141.

Подано інформацію про основні сезонні гідрометеорологічні характеристи-
ки за даними стаціонарних і рейдових спостережень у прибережній зоні моря 
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в 2013-2014 рр. у порівнянні з попередніми періодами. Висновки : кліматичні умови 
і характеристики основних елементів гідрометеорологічного режиму в прибереж-
ній зоні Чорного моря в 2013 р. за деякими винятками були близькі до середніх 
за останнє десятиріччя. У 2014 р. спостерігалося посилення вітрової актівності, 
а також випадання за короткий термін великої кількості опадів, що призводило 
до значних дощових паводків. Повторюваність штормового хвилювання в 2014 
році була найбільшою за останні 15 років. 

Бойко Е. Е. Комплексная оценка оползневой опасности на примере 
Южного берега Крыма / Е. Е. Бойко, А. Е. Кошляков // Вісн. Одес. нац. 
ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2015. – 
Т. 20, вип. 3 (36).– С. 131-144.

Серед найнебезпечніших і найактивніших екзогенних геологічних процесів 
у межах Гірського Криму слід назвати зсуви. Вищим ступенем ураженості зсувним 
процесом характеризується територія південного схилу Головного пасма Кримських 
гір (Південий берег Криму). Станом на 2014 р. у межах цього регіону – 1 062 зсуви.

Автори розглянули головні регіональні фактори виникнення та активізації 
зсувів у межах Південного берега Криму. На основі аналізу попередніх рекомен-
дацій та врахування недоліків існуючих методик прогнозування процесу було 
запропоновано алгоритм комплексної оцінки зсувної небезпеки, що ґрунтується 
на побудові моделей в середовищі геоінформаційної системи (ГІС). Створені 
моделі відображають просторові особливості розвитку зсувів. Вперше було 
побудовано детерміновану картографічну модель, яка відображає розподіл 
непрямого показника зсувної активності – індексу стабільності.

Вієр Х. Під лежачу буну // Одес. вісті. – 2015. – 11 серп. – С. 2.
У статті йдеться про екологічну катастрофу в Одеській затоці, що сталася 

після проведених сільською радою с. Крижанівка берегоукріплювальних робіт, 
які включали будівництво буни (дамби). Сільська рада самовільно внесла зміни 
у робочий проект, не погодила документацію з Міністерством екології, з Водним 
фондом України, перенесла буну (довж. 22 м) на 500 м від визначеного проектом 
місця і побудувала її перпендикулярно затоці. Це спричинило зміну морських течій 
у затоці. Водообмін, що встановився століттями, був порушений. Споруда перекрила 
течії, внаслідок чого утворилися застійні зони. У цих зонах відбувається накопичення, 
гниття і розкладання водоростей. Цю масу викидає на пляжну зону ДП «Молода 
гвардія». У морі відбувається акумулювання продуктів гниття, які поширюються 
по всій довжині пляжного сектора. 

Крім того, буна спричинила вимивання штормами пляжу (за три роки – на 50 
метрів углиб берега). Про все це мешканці Суворовського району, житлового 
масиву «Примор’я» і с. Крижанівка написали у листі до голови Комітету з екології, 
безпеки та захисту прав споживачів Громадської ради при Міністерстві інфра-
структури України, доктора філософських наук, академіка Міжнародної кадрової 
академіка при ЮНЕСКО та Раді Європи В. Осипова.
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Выхованец Г. В. Экспедиционные исследования береговой зоны Черного 
и Азовского морей сотрудниками кафедры физической географии 
и природопользования ОНУ ім. І. І. Мечникова // Вісн. Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2015. –  
Т. 20, вип.1(24). – С. 114-133.

Провідним центром берегознавства в Україні є ОНУ ім. І. І. Мечникова. Ще 
у 1920-ті рр. на кафедрі фізичної географії почалося фізико-географічне дослідження 
берегів Чорного моря. Протягом 1930-х рр. було розроблено першу спеціальну 
програму для досліджень на основі теорії берегознавства. Співробітник кафедри  
Г. Аксеньєв виконав топографічну зйомку зсувних берегів для розробки генеральної 
схеми захисту берегів від абразії (в 1952 р. став членом Берегової комісії АН СРСР 
від України). Після кількох повторних зйомок зробив висновки про закономірності 
динаміки берегів абразійно-зсувного типу. Захистив першу на кафедрі фізичної 
географії кандидатську дисертацію на берегознавчу тему. В 1972 р. берегові дослі-
дження очолив Ю. Шуйський, учень г. Аксеньєва. Він створив наукову школу «теорії 
та практики берегознавства». Нині на кафедрі працюють 2 доктори та 4 кандидати 
наук з берегознавства. Працівники кафедри виконують найбільшу кількість польо-
вих досліджень та робіт на замовлення, друкують статті. Кафедра фізичної географії 
та природокористування є єдиним в Україні центром теоретичних досліджень 
та підготовки фахівців та науковців з берегознавства.

Доступность пляжей и ликвидация стихийной застройки побережья. 
Морской фасад Одессы от возвращенного коммунального пляжа 
в Аркадии до обновленной трассы здоровья // Одес. вестн. – 2015. – 13 
июня. – С. 7.

На 27-й сесії Одеської міської ради прийнято рішення про мораторій на за-
будову узбережжя від парку ім. Т. Шевченка до 4-ї станції Великого Фонтану. 
У Генеральному плані Одеси, прийнятому в 2015 р., закріплено, що це рекреаційна 
територія. У 2015 р. місту повернули комунальний пляж в Аркадії; на Трасі здо-
ров’я відновлюють пішохідні доріжки, встановили паркові лавки і нові туалети. 
У Лузанівці і на Ланжероні прокладено нові доріжки, території очищено від 
незаконних мафів. На Ланжероні між пляжами і Трасою здоров’я встановлені 
дитячий та спортивний майданчики тощо. На території КП «ПЕО Київського райо-
ну» приведений до ладу пляж (їх в Одесі 4) для людей з обмеженими фізичними 
можливостями.

Коттеджи угрожают одесской воде. Строительство в Нижне-
днестровском национальном парке угрожает экологической 
катастрофой для одесситов. СЭС предупреждает – вода в Днестре 
опасна // Вести. – 2015. – 22 июня. – С. 9.

Незаконне будівництво і браконьєрство набрали таких обертів, що екологи 
пішли на безпрецедентний крок – перекопали в’їзд на територію заповідника. 
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Незаконне будівництво загрожує дикій природі і водопостачанню Одеси, оскіль-
ки в річку виливатиметься близько 50 м3 стоків на добу. Погіршення стану води 
відзначає і санепідслужба. Крім того, у Дністрі виявлено збудників гепатиту «А». 
За інформацією екологів, заповідні землі роздавало Біляївське товариство мисливців 
і рибалок з відома Білгород-Дністровської райдержадміністрації. Нині на цих зем-
лях – котеджне селище. У Білгород-Дністровській райдержадміністрації вважають, 
що жодних порушень немає. Ділянку у 2004 р. оцінили у 110 тис. 136 грн, і орендарі 
щороку вносять 5 % від цієї суми. Екологи мають намір продовжити протести, його 
способи будуть залежати від наслідків зустрічі з обласним прокурором.

Лєбєдєв О. А. Екологічний стан рекреаційної зони Одеської області // 
Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 
трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 195-196.

Одеська область і, в першу чергу, її приморська смуга, мають високий 
рекреаційний природно-ресурсний потенціал : теплий клімат, морські пляжі, 
лікувальні грязі, джерела мінеральних вод, ропа лиманів та озер, унікальні 
природні комплекси, привабливі краєвиди, мисливські та рибальські угіддя, 
акваторії лиманів, озер, моря. Всі ці фактори мали б сприяти стрімкому розвитку 
туризму в регіоні. Однак слід враховувати негативний вплив туризму на при-
родне довкілля. Це, передусім, туристичний транспорт: викиди в атмосферу 
шкідливих газів, підвищення рівня шуму, численні автозаправні станції, місця 
стоянок автомобілів, які забруднюють територію моторними маслами, паливом, 
різними засобами для очищення.

Онофрей А. А. Пріоритетні напрями діяльності в Одеському регіоні // 
Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 
трав. 2015 р. – Одеса,2015. – С. 110-111. 

Область відноситься до зони інтенсивного степового хліборобства з роз-
виненим зрошенням; має широкий вихід до Азово-Чорноморського басейну 
та до великих річкових магістралей – Дунаю, Дністра, Дону, Дніпра. Це визначає 
її великі переваги та транспортні можливості. Основними галузями промис-
ловості регіону є виробництво продуктів нафтопереробки, харчова, хімічна, 
нафтохімічна промисловість та машинобудування. За своїм туристично-рекре-
аційним потенціалом Одеська область посідає одне з провідних місць в Україні. 
Область є енергозалежним та енергодефіцитним регіоном через відсутність 
власних енергогенеруючих потужностей, тому неабиякої актуальності набуває 
посилення енергетичної самодостатності регіону. Розвиток інших пріоритетних 
напрямів можливо буде забезпечити після структурної перебудови економіки 
та забезпечення більш високих темпів її зростання.

Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону потребує мобі-
лізації всіх ресурсів для залучення як вітчизняних, так і іноземних інвестицій 
в економіку регіону та країни в цілому. Обсяг прямих іноземних інвестицій, 
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вкладених в область з початку інвестування, становив 1 525, 2 млн дол. США 
Найбільшими інвесторами є країни ЄС (74% загального обсягу інвестицій).

Рашкован М. В. Морське узбережжя Одеської області як рекреаційний 
ресурс // Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 
11-15 трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 84-85.

Рекреаційний потенціал Чорноморського узбережжя визначається великою 
кількістю лікувальних ресурсів і факторів, а саме – значною тривалістю теплого 
періоду року, лікувальними властивостями клімату, наявністю піщаних пляжів, 
природних ландшафтів рекреаційного призначення, унікальними родовищами 
лікувальних грязей і ропи приморських лиманів, мінеральними джерелами, 
морськими і лиманними водами з цілющими властивостями, цінними харчовими 
продуктами.

Одеська область є одним з найперспективніших регіонів України для роз-
витку рекреації, тому постає нагальна потреба у територіальній рорганізації 
рекреаційних умов і ресурсів саме цієї області, що має стати основою для пла-
нування та управління рекреаційною діяльностю.

Стоян А. А. К вопросу о влиянии антропогенного фактора на природу 
береговой зоны Черного моря // Вісн Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. 
Серія : Географічні та геологічні науки. – 2015. – Т. 20, вип.1 (24). –  
С. 149-161.

Берегова зона є природним середовищем високої рухливості і напруженості 
енергетичного поля. Відповідно, природні процеси під впливом, переважно, 
механічної енергії гідрогенного фактора протікають тут дуже інтенсивно, тому 
будь-яке штучне втручання проявляється швидко та інтенсивно.

Автор згадує про наслідки антропогенного впливу на берегову зону 
Чорного моря на прикладі абразійних берегів у районі села Фонтанка, пгт 
Чорноморське, акумулятивного берега Дністровського пересипу та кількох 
інших ділянок. Автор аналізує причини різних ситуацій, що складались у бе-
реговій зоні в межах північно-західного узбережжя Чорного моря як типової 
ділянки для вивчення антропогенного впливу, пропонує шляхи вирішення 
багатьох проблем.

Сич В. А. Рекреаційні складові у плануванні території регіону 
Українського Причорномор’я / В. А. Сич, К. В. Коломієць // Вісн. Одес. 
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія: Географічні та геологічні науки. – 
2015. – Т. 20, вип.2 (25). – С.121-132.

Єдиної регіональної програми розвитку рекреаційної сфери для регіону 
Українського Причорномор’я не існує, але якщо взяти до уваги окремі стратегії 
економічного і соціального розвитку для Миколаївської, Одеської та Херсонської 
областей, то в кожній з них підкреслюється, що однією зі стратегічних цілей є 
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якісний розвиток туристично-рекреаційної галузі. У статті йдеться про класи-
фікацію та районування рекреаційних територій Українського Причорномор’я, 
про відсутність єдиної таксономії, яка б враховувала існуючі курортно-рекреаційні 
райони, місця масового відпочинку, землі оздоровчого та рекреаційного при-
значення в обласних схемах планування. Охарактеризовано сучасні тенденції 
у формуванні рекреаційних територій Українського Причорномор’я, визначено 
критерії, за якими проводилося рекреаційне районування регіону дослідження, 
подано стислу характеристику складових одиниць районування. 

Шуйский Ю. Д. Особенности природных комплексов в береговой зоне 
морей // Вісн Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія: Географічні 
та геологічні науки. – 2015. – Т. 20, вип.1 (24). – С. 97-113.

Науковці розробляють глобальне визначення природних комплексів різ-
них рангів і різних рівнів організації на поверхні материків (островів), на дні 
глибоководних морів та океанів і між ними, в береговій зоні Світового океану. 
Здійснено спробу виконати порівняльний аналіз особливостей та властивостей 
прибережно-морських природних комплексів (ПМПК) та континентальних 
територіально-природних комплексів (ТПК). Було визначено межі берегової 
зони, показано основну відмінність між складовими частинами ПМПК та ТПК, 
проаналізовано літодинамічні риси берегової зони, особливості руху наносів. 
Пояснено високу динамічність елементів берегової зони в умовах дуже напру-
женого хвильового поля на підводному схилі. Прибережно-морські природні 
комплекси запропоновано називати «аквашафтами».

Шуйский Ю. Д. Опыт численной оценки аллювиальных и абразион-
ных источников питания осадочным материалом береговой зоны 
Мирового океана // Вісн Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія: 
Географічні та геологічні науки. – 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 48-72.

Протягом мільйонів років Світовий океан був осередком скидання та на-
копичення осадового матеріалу. Цей матеріал відкладався на океанічному дні 
та був основою шару осадків. У природі існує кілька джерел матеріалу : флюві-
альний, абразійний, біогенний, еоловий, льодовий, хемогенний, вулканічний. 
Досі відсутня реальна кількісна оцінка абразійного та флювіального джерел, 
тому наразі важливе значення має визначення тієї кількості вихідного осадового 
матеріалу, який виноситься з річок у відкритий океан і затримується бар’єром 
берегової зони. З іншого боку, важливо оцінити кількість осадків, які: а) відкла-
даються в лагунах і лиманах; б) накопичуються в естуаріях та на припливних 
присухах; в) скидаються у відкритий океан (море) під впливом абразії кліфів 
та підводного схилу моря. Берегова зона затримує до 70-80 % флювіальних 
наносів, решта (20-30 %) проходить цей береговий седиментаційний бар’єр, 
надходить до прибережного дна, потім до шельфу, континентального схилу, 
глибинних западин, серединних хребтів.
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Шуйский Ю. Д. Основные закономерности формирования берегов в во-
гнутых дугах неприливного моря // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. 
Серія : Географічні та геологічні науки.– 2015. – Т. 20, вип. 3 (26).  – С. 23-46.

Море в берегових дугах вирізняється відносним спокоєм, кращим прогрі-
ванням води, кількістю наносів, що дозволяє формуватися досить комфортним 
пляжам. На морських узбережжях – велике різноманіття відкритих берегових 
дуг (бухт). Вони розрізняються за генетичними, морфометричними, літологіч-
ними, динамічними ознаками. Розрізняють дві провідні групи берегових дуг: 
а) структурні – природні заглиблення, що поширюються в суходіл, вони мають 
ендогенне походження; б) скульптурні, які утворюються внаслідок абразії, денудації, 
вивітрювання, флювіальних процесів. Серед неприпливних морів різноманітністю 
вирізняється Чорне море. Багаторічні інструментальні дослідження дозволили 
відкрити низку закономірностей розподілу: фракційного складу, провідної фракції, 
медіанного діаметру, відсортованості пляжових наносів, ширини, висоти, крутості 
пляжів, форми їх профілю. Водночас враховувався розподіл потоків вітро-хвильової 
енергії, походження наносів у межах окремих відкритих берегових дуг. Для спів-
ставлення використовуются приклади деяких дуг (бухт) на узбережжях Чорного 
та Балтійського морів. Понад десять дуг досліджено вперше, складено їх схеми. 

Воровка В. П. Становлення і розвиток досліджень берегових ланд-
шафтів моря // Географія та екологія : наука і освіта : зб. матеріалів  
VI Всеукр.наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 14-15 квіт. 2016. – Умань, 
2016. – С. 25-28.

Аналіз становлення та розвитку досліджень берегових ландшафтів дозволив 
виділити три основних рівні розвитку знань про морські берегові смуги: еле-
ментно-хронологічний рівень: зародковий стан наукових уявлень про морські 
береги, планування загальногеографічного описового напряму досліджень 
(почався в ХІІ ст. і тривав до 70-х років ХVIII ст.); компонентно-історичний рівень: 
формування компонентного вчення про морські береги, розвиток геолого- 
географічного та гідротехнічного напрямів, здійснення детального пізнання 
природних компонентів (тривав з 70-х років ХVІІІ cт. до 30-х років XX ст.) ; 
комплексно-динамічний рівень : розвиток комплексного вчення про береги,  
інтеграція за компонентними напрямами учення про морські береги – ландшафт-
но-геоморфологічним, ландшафтно-літодинамічним, ландшафтно-зональним; 
формування берегознавства як самостійної географічної науки.

Выхованец Г. В. Природные комплексы морского побережья классиче-
ского лиманного типа / Г. В. Выхованец, Гыжко Л. В. // Вісн. Одес. нац. 
ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія : Географічні та геологічні науки. – 2016. – 
Т. 21, вип, 1 (28). – С. 9-21.

Узбережжя північно-західної частини Чорного моря є класичним лиманним. 
Тут гирлові ділянки річок представлені лиманами різних типів і розмірів. Лимани 
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є перехідними природними комплексами між континентальними і аквальними 
ландшафтами. Виходячи із закономірностей розвитку берегової зони були 
виділені елементарні природні комплекси горизонтального і вертикального 
залягання. В основу виділення покладено літологічну будову і рельеф.

Колєв О. Потрібна дублююча дамба // Одес. вісті. – 2016. – 20 лют. – С. 3.
Під час весняного паводка виникла загроза прориву дамби на дунайському 

острові Репіда (Ізмаїльський район). Особливу увагу приділено ділянці на 108-му 
кілометрі, де відбувається активне розмивання берега: вже знищено прибереж-
ну смугу й почалося руйнування самої дамби. За прогнозами, аварійна ділянка 
протримається два-три тижні. Розвиток ситуації багато в чому залежить від того, 
як поводитиметься Дунай : якщо паводок буде незначним, то катастрофи не ста-
неться, але якщо вода підніметься бодай на метр, наслідки будуть руйнівними. 
Прогноз рівня води в Дунаї цієї весни стане відомий тільки на початку березня. 
Після обстеження обласною комісією та обговорення з фахівцями і науковцями 
вирішено будувати дублюючу дамбу. Вартість її складе щонайменше 5 млн грн. 
Остаточне рішення має бути ухвалене на розширеному засіданні в Одесі.

Коцев І. Сучасні тенденції у стані ландшафтів і динаміки берегової лінії 
болгарського сектора Чорного моря / І. Коцев, Д. Дімітров, В. Пєйчєв // 
Геология и полез. ископоемые Мирового океана : науч. журн. – 2016. –  
№ 2(44). – С. 83-97.

Проаналізовано процеси динаміки берегової лінії між мисами Каліакра 
і Еміне на болгарському узбережжі Чорного моря – і природної і після антро-
погенного впливу. Основну увагу приділено впливу антропогенних чинників 
на морфодинаміку, прибережну ерозію, транспортування й акумуляцію осадків. 
Стадії перетворень ландшафту з початку ХХ сторіччя розглянуто хронологічно. 
Зроблено висновки про взаємозв’язок прибережних процесів, геоморфології, 
динаміки використання землі, рівня антропогенізації та змін прибережного 
ландшафту на дослідженій території.

Ломакин И. Э. Неотектоническая активность и оползневые процессы 
в береговой зоне северо-западного Причерноморья / И. Э. Ломакин,  
В. В. Покалюк, В. В. Кочелаб // Геология и полез. ископаемые Мирового 
океана : науч. журн. – 2016. – № 3 (45). – С. 95-99.

Руйнування і зсуви у береговій зоні північно-західного Причорномор’я – 
широко поширене геологічне явище. Виділяють декілька основних чинників, 
що впливають на їх формування і розвиток : інженерно-геологічні особливості 
будови масивів порід (літологічний склад, фізико-механічні властивості), гідро-
геологічні умови, хвильові абразійні процеси, процеси бічної і донної ерозії, 
техногенна дія і неотектонічна активність. У 2014-2016 рр. автори провели 
маршрутні обстеження берегової зони Одеської і Миколаївської областей 
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і виявили ряд геологічних факторів, що свідчать про високу сейсмотектонічну 
активність узбережжя. Так, встановлено опускання окремих ділянок берегової 
зони, підтоплення пляжів, берегозахисних споруд, господарських будівель, баз 
відпочинку, житлових будинків. Яскраві приклади – пляжі селища Коблеве, деякі 
ділянки морського берега на сході Одеської області, пляж Радужний на південній 
околиці Черноморська. В останньому випадку фрагмент берега завдовжки 
близько 300 м впродовж останніх двох років опустився більш ніж на 2 метри.

У статті наведені й інші приклади. За даними режимних спостережень 
за рівнем моря, а також інших геодезичних методів, береги Одеси опускаются 
зі швидкістю 1,1 мм/рік, узбережжя в зоні лиманів від гирла Дунаю до Одеси 
опускаються на 1-2 мм/рік. Наслідок – зникнення піщаної коси біля с. Санжейка, 
зміщення тунелю міського стічного колектора центрального району м. Одеси, 
геодеформаційні процеси в районі порту «Южний»; активні вертикальні перемі-
щення в зоні лиманів Алібей-Шагани. Усі ці факти свідчать про те, що неотекто-
нічні рухи можуть впливати на активізацію зсувних процесів і зони їх можливого 
розвитку. Вони обов’язково мають бути враховані при інженерно-геодинамічній 
оцінці території та організації господарської діяльності у береговій зоні. 

Муркалов А. Б. Изменение аккумулятивного берега морского залива 
под влиянием гидротехнического строительства / А. Б. Муркалов,  
В. В. Неведюк // Географія та екологія : наука і освіта : зб. матеріалів  VI 
Всеукр.наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 14-15 квіт. 2016. – Умань, 
2016. – С.128-130.

В Одеській затоці Чорного моря на акумулятивному березі для захисту від 
розмивання і для нарощування пляжу побудовано буну. Ії вплив на берег досі 
не вивчався. Для отримання кількісних характеристик геоморфологічних процесів, 
що протікають, науковці ОНУ ім. І.І. Мечникова провели геодезичні виміри (тахо-
метрична схема, геометрична нівеляція, гранулометричний аналіз). Дослідження 
показали: буна не виконує берегозахисних функцій; лінійні параметри пляжу 
не показують змін, але відзначається стійке скорочення об’єму наносів пляжу.

Нікіпелова О. М. Інженерно-геологічний стан рекреаційної зони пів-
дня Одеської області і охорона територій курортно-оздоровчого 
та рекреаційного призначенням / О. М. Нікіпелова, В. О. Сторчак, 
 А. В. Мокієнко // Наук. зап. Вінниц. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. 
Серія : Географія. – 2016. – Вип. 28, № 3 /4. – С. 194-199.

У статті на прикладі рекреаційної зони півдня Одеської області розглянуто 
інженерно-геологічний стан територій курортно-оздоровчого та рекреаційного 
призначення щодо поширення на їх територіях різноманітних небезпечних 
екзогенних геологічних процесів (НЕГП). Найбільш поширеними серед них є 
абразія, зсуви ґрунтів, підтоплення та ін. НЕГП небезпечні для населення, спри-
чиняють аварії на об’єктах господарської діяльності та погіршують загальний 
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екологічний стан довкілля. Однак слід зазначити, що в Одеській області є 
й позитивні приклади цивілізованого освоєння території, де здійснено заходи 
інженерного захисту від НЕГП.

При відповідній роботі з облаштування морського узбережжя Одеської 
області тут може розвинутись індустрія туризму, оздоровлення та відпочинку, 
яка створить нові робочі місця та забезпечить надходження коштів до бюджету.

Панкратенкова Д. О. Закономерности и морфология аккумулятив-
ных берегов Жебриянской бухты северо-западной части Черного 
моря // Географія та екологія : наука і освіта : зб. матеріалів VI Всеукр.
наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 14-15 квіт. 2016. – Умань, 
2016. – С.140-142. 

У кінці липня 2015 р. співробітники кафедри фізичної географії і природоко-
ристування ОНУ ім. І. І. Мечникова підготували схему берегів Жебриянської бухти 
(с. Приморське, Кілийського району, Одеської області). Досліджувана територія 
викликає інтерес у фізгеографів і геоморфологів, оскільки це одна з найдинаміч-
ніших акумулятивних ділянок на північно-західному узбережжі Чорного моря.Тут 
відбувається активний процес наростання берегової зони в умовах дисипації вітро-
хвильової енергії і розвантаження уздовж берегового потоку наносів. Наростання 
піщаного берега супроводжується його висуненням у море і збільшенням ширини 
суші. Протяжність досліджуваної території від озера Сасик до кінця Жебриянської 
коси складає приблизно 6 км, на терасу припадає трохи більше 2 км, а на косу – 4 км.

Павленко О. П. Формування науково-методичної бази збалансованого 
економіко-екологічного управління приморськими територіями 
в контексті міжнародного досвіду // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. – 
2016. – Вип. 20. – С. 18-28.

Стаття присвячена визначенню підходів до економіко-екологічного 
збалансованого управління розвитком приморських регіонів на базі форму-
вання комплексу організаційних та економічних заходів. Значення пріоритетів 
економічного оновлення приморських регіонів значною мірою залежить від 
якісної діагностики регіону, розробки моделі його бажаного стану і стратегії 
досягнення цього стану. Найбільш поширеним і прийнятним для вирішення 
цих завдань є принцип декомпозиції, заснований на функціональному підході. 
Йдеться про політику розвитку приморських територій, яка має здійснюватися 
з урахуванням регіональних особливостей, демографічної ситуації, зайнятості 
населення, рівня життя, концентруватиметься на активному сприянні створенню 
нових робочих місць, у першу чергу в інноваційних секторах, на перекваліфікації 
звільнених працівників, створенні сприятливих соціально-трудових відносин 
між роботодавцями і найманими працівниками, на розвитку фермерства, се-
лянських господарств. Подано також загальну оцінку процесів інтегрування 
морської та екологічної політики України в економічну політику ЄС. 



146

Федорчук Ю. Золоте дно піскових кар‘єрів // Одес. вісті. – 2016. –  
16 лют. – С. 1.

У статті йдеться про незаконну розробку кар’єрів у багатьох районах 
Одещини. Комісія обласної ради з питань земельних відносин та адміні-
стративно-територіального устрою встановила, що зі ста сорока кар’єрів 
узаконених – лише два ! Браконьєрський видобуток корисних копалин (піску, 
глини, каменю) не тільки не дає бюджету коштів, а й завдає непоправної шкоди 
навколишньому середовищу. Наприклад, в Іванівському районі між селами 
Адамівка та Северинівка у заплаві річки Великий Куяльник невідомі підприємці 
під виглядом створення ставка встановили земснаряд, який цілодобово намиває 
пісок для подальшого продажу. Ще одна проблема – смітники в кар’єрах.Так, біля 
с. Арчепитівка, Любашівського району сміттям захаращено береги річки Кодими.

На думку автора, легалізація розробки надр може стати досить вагомою 
статтею місцевого бюджету. Адже ті кар’єри, що їх роками нелегально вико-
ристовують, можна запропонувати тим, хто працюватиме у законному руслі.

Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча одес-
ского побережья Черного моря / Т. В. Козлова, Е. А Черкез, И. Г. Ботнарь 
[и др.] // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова. Серія : Географічні 
та геологічні науки. – 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 159-171. 

У статті представлені результати морфометичного аналізу рельєфу мор-
ського дна Чорного моря у межах території гідробіологічної станції Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова. На підставі аналізу батиметрич-
них зйомок 2016, 2009 і 2006 рр. на підводній абразійній терасі, що примикає 
до зсувного схилу, виявлено зсувні гряди. Ці гряди простежуються до глибин 
моря 10-12 м і на відстані 400-500 м від берегової лінії, що дає можливість ре-
конструювати характер стародавніх зсувних зміщень за останні кілька сотен 
років. Аналіз дозволив підтвердити структурну обумовленість орієнтування 
векторів минулих зсувних зміщень і визначити розмір «кроку зсуву».

Результати дослідження можуть бути використані для вироблення опти-
мальних інженерних рішень, пов’язаних з проблемою еколого-геологічного 
захисту зсувних територій і прийняття проектних рішень щодо забудови 
берегової зони.

Перспективність використання природних лікувальних ресурсів 
Дніпровської берегової зони Херсонської області для підвищення ліку-
вально-оздоровчого потенціалу / О.М. Нікіпелова, А. Ю. Кисилевська, 
О. В. Сторчак, Е. А. Захарченко // Наук. вісн. Чернів. нац. ун-ту. Серія : 
Географія. – 2017. – Вип. 785. – С. 85 90.

Дніпровська берегова зона Херсонської області в силу природних умов посі-
дає у країні одне з провідних місць з рекреаційного будівництва. Береговій зоні 
півдня області притаманне унікальне поєднання різноманітних форм рельєфу 
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і мікрокліматичних умов на малій території. Дніпровська берегова зона багата 
природними лікувальними та рекреаційними ресурсами; вздовж морського 
узбережжя багато піщаних островів, півостровів, кіс, мілководних заток ; 
на території поширені гідрохімічні групи мінеральних вод, лікувальні грязі. 
Однак великі рекреаційні можливості прибережних територій Дніпровської 
берегової зони внаслідок відсутності державної системи комплексного управ-
ління прибережними зонами, кадастрів природних територій, курортів, еко-
номічної оцінки територій та через невизначеність складу земель оздровчого 
призначення використовуються нераціонально. На регіональному та місцевому 
рівнях повинні розроблятися відповідні стратегії і програми з метою організації 
медичної реабілітації, лікування та оздоровлення населення з використанням 
прибережно-морського природного комплексу.



ПРИБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

СТУДЕНТИ ЗБИРАЮТЬ СМІТТЯ У ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ. 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ
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РОЗДІЛ 6________________________________________________________

БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ЧОРНОГО МОРЯ.
ОХОРОНА, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ 

Слід відзначити, що нині господарська діяльність у галузі рибництва та ри-
бальства в Україні спрямована не лише на економічну доцільність, а й на збере-
женя біологічного різноманіття й поліпшення екологічного стану водойм. Так, 
Морською доктриною на період до 2035 р., зокрема, визначено провадження 
економічно доцільної та екологічно безпечної морегосподарської діяльності, 
пов’язаної з вивченням, розвідкою, використанням, збереженням та відтворенням 
природних ресурсів, забезпеченням їх невиснажливого використання. З метою 
інституційно-функціонального забезпечення рибництва та рибальства створено 
спеціальний орган – Державне агентство рибного господарства України (м. Київ), що  
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує 
Кабінет Міністрів України. Важливе значення у регулюванні рибного господарства 
мають такі функції, як ліцензування, квотування, контроль у сфері ведення рибного 
господарства. Обсяги вилову контролюватимуться через електронну звітність 
та онлайнстеження за промисловими суднами. Нині Держрибагентство робить 
ставку на аквакультуру (штучне розведення риби). Відомство підготувало проект 
змін до Податкового кодексу України, у якому передбачається зниження орендної 
плати за водні об’єкти у 2-3 рази. Це дасть змогу рибалкам вести рентабельний 
бізнес, вкладати кошти в розвиток своїх підприємств. Базою для створення рибних 
ферм і плантацій на півдні України можуть стати прибережні солонуватоводні 
лимани і лагуни. Їх загальна площа в Азово-Чорноморському басейні перевищує 
200 тис. га. Більшість цих водойм зосереджена у південно-західному Причорномор’ї. 
Їх багата природна кормова база дозволяє вирощувати тисячі тонн високоякісної 
товарної риби та інших гідробіонтів.

Однією із структур Держрибагентства на Півдні України є Західно-Чорноморське 
державне басейнове управління охорони, використання і відтворення водних 
живих ресурсів та регулювання рибальства (Захчоррибвод). Воно контролює 
водний простір від м. Очакова до гирла Дунаю. Контроль за охороною, відтворенням 
і використанням біоресурсів, у тому числі і об’єктів тваринного світу (ссавців, риб) 
Чорного моря, до кінця 2017 р. здійснювала Державна екологічна інспекція північ-
но-західного регіону Чорного моря – територіальний орган Державної екологічної 
інспекції України (м. Київ).

Алехнович А. В. Особенности группового роста особей в популяциях 
длиннопалого рака Astacus Leptodactylus // Гидробиол. журн.– 2015. –  
Т. 51, № 5. – С. 3-16.

Довгопалий рак Astacus Leptodactylus – аборигенний вид Понто-Кас-
пійського басейну. Він зустрічається в 27 країнах, у 14 з них він був випадково 
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або цілеспрямовано інтродукований. Як і для іншого промислового виду, ра-
ціональний промисел довгопалого рака базується на оцінці річного приросту 
промислової частини популяції. 

Ануфриева Е. В. Первая находка Ranatra Linearis (Hemiptera, Nepidae) 
в гиперсоленых водоемах Крыма / Е. В. Ануфриева, Н. В. Шадрин // 
Гидробиол. журн. – 2015. – Т. 51, № 6. – С. 56-61. 

Численні гіперсолоні озера як морського, так і континентального по-
ходження, є характерним компонентом ландшафтного різноманіття Криму. 
Кількість хижих безхребетних в них невелика. Ранатра – водяний скорпіон – це 
найбільша тварина, знайдена в гіперсолоних водоймах Криму. Ймовірно, 
ранатра не є в них постійним мешканцем. Масовий розвиток Hemiptera в гі-
персолоних водоймах може істотно впливати на функціонування їх екосистем, 
а також на продукцію та запаси в них цист артемій. Це підкреслює важливість 
вивчення Hemiptera у водоймах Криму і всього Азово-Чорноморського 
узбережжя.

Автори інформують про знахідку хижого виду Hemiptera Ranatra linearis 
при солоності 110 г/л та масову присутність хижаків родини Corixidae в гіпер-
солоних водоймах Керченського півострова (Крим), роблять короткий огляд 
Hemiptera в гіперсолоних водоймах світу.

Астафуров Ю. О. Застосування нових технологій в годівлі коропових 
риб // Матеріали ХІV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 
11-15 трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 52-53.

На думку автора статті, успішне вирощування якісного коропа в рибних 
господарствах на основі годування за науково обґрунтованими нормами є 
важливою проблемою рибоводства. Науковці ОДЕКУ розробили комплекс 
з перспективного використання кормів та кормових добавок різного роду 
та в різних комбінаціях на прикладі коропових риб. Науково обґрунтована 
годівля племінних типів і порід коропа різної вікової структури за періодами 
його вирощування до статевозрілої стадії дозволить у подальшому отримувати 
життєздатне потомство та генетичну лінію, яка значно збільшить рибопродук-
тивність, якість, приріст маси, знизить кормовий коефіцієнт та час вирощування. 
Використання різних типів кормів значно поліпшить обмінні процеси і роботу 
імунної системи організму риб. Особливу увагу треба приділяти середовищу, 
в якому риба вирощується.

Нині ведуться пошуки нових рецептур комбікормів і добавок, особлива 
увага приділяється малокомпонентним сумішам. Обнадійливі результати 
отримані при використанні кормосумішей на основі рибного борошна і про-
рощених зерен пшениці, вітамінів, мінералів, антиоксидантів. Слід розрізняти 
корми, що використовуються для вирощування риби в ставках і в так званих 
індустріальних умовах.
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Бондаренко С. С. Перспективи використання іхтіофауни Чорного 
моря // Матеріали ХІV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 
11-15 трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 52.

Чорне море населяє близько 200 видів риб, але основу промислу складають 
близько трьох десятків видів. За різними оцінками, запас промислових риб 
Чорного моря варіює в межах 2-3,5 млн т. Умовно різноманіття рибних ресурсів 
Чорного моря можна розділити так: 1) особливо цінні риби (камбала-калкан, 
кефалі, оселедцеві); 2) традиційні промислові риби (чорноморська хамса, 
шпрот, ставрида, а також акліматизована кефаль-піленгас); 3) риби-мігранти 
з Середземного моря (пеламіда, луфар, барабуля); 4) маловживані промислові 
види (мерланг, сарган, катран); 5) риби лиманно-естуарного комплексу (ате-
рина, чорноморсько-азовська тюлька, деякі бички). Основними сучасними 
промисловими рибами є невеликі плантофаги – хамса та шпрот (понад 80%), 
а також ставрида, чисельність яких за минуле століття збільшилася внаслідок 
зниження чисельності хижаків.

Для стабільного рибного промислу в Чорноморському басейні потрібна 
науково обґрунтована оцінка промислових рибних ресурсів, а також про-
гнозування їх запасів для встановлення квот на вилов. Навряд чи видовий 
склад уловів найближчим часом поліпшиться, він і надалі буде базуватися 
на невеликих, короткоциклічних пелагічних видах, таких як шпрот, хамса 
та ставрида.

Бургаз М. І. Оцінка стану біоти Шаболатського лиману // Матеріали  
XIV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 трав. 2015 р. – 
Одеса, 2015. – С. 56.

Солонуватоводні лимани північно-західного Причорномор’я здавна 
служать місцем нагулу морських промислових риб. За видовим складом 
фітопланктону і фітобентосу Шаболатський лиман був найбагатшим з усіх 
лимано-лагун Дунайсько-Дністровського межиріччя. Тут зареєстровано 172 
види водоростей і квіткових рслин, у тому числі 151 вид донних рослин, з яких 
зелених водоростей – 20, синьо-зелених – 25, діатомових – 93, червоних – 5, 
бурих – 3, квіткових рослин – 5 видів. Переважна кількість знайдених у планктоні 
лиману водоростей є морськими і солонуватоводними видами, що мешкають 
у Чорному морі і Дністровському лимані.

Дністровський лиман, що знаходиться між морем і Шаболатським лиманом, 
служить бар’єром для проникнення в Шаболат морських планктонних діато-
мових водоростей. До основних форм зоопланктону Шаболатського лиману 
відноситься Acartia clausi і кілька видів морських Harpacticoida, досить численні 
медузи, рясні в деякі сезони року личинкові стадії донних тварин, молюсків, 
поліхет, балянусів. Солонуватоводні (каспійський комплекс) види виявлені 
в незначній кількості. Макробентос лиману представлений 44 таксонами. 
Біомаса і щільність зообентосу зазнають сезонних змін.
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Варигин А. Ю. Жизненные стратегии равноногих ракообразных в ус-
ловиях черноморского сообщества обрастания // Вісн. Дніпропетр. 
ун-ту. Серія: Біологія, екологія. – 2015. – № 23 (2). – С. 210-215.

Рівноногі ракоподібні Idotea balthica basteri (Pallas, 1772) і Lekanesphaera 
monodi (Arcangeli, 1934) широко поширені в затоках, естуаріях і лагунах 
Середземного і Чорного морів. У деяких районах цих морів вони є масовими 
видами. Ці ракоподібні, як і інші тварини, що мешкають в прибережній зоні морів, 
мають високий ступінь еврибіонтності, здатні переносити значні коливання 
температури і солоності води, стійкі до дефіциту кисню. Однак всередині спільнот 
діють ще й біотичні фактори. Цим тваринам вдається жити в прибережному угру-
пованні, не вступаючи в явні конкурентні відносини. Автор вказує на характерні 
риси життєвих стратегій цих двох видів, що спільно мешкають в угрупованні 
обростання прибережної зони Одеської затоки. Відзначено збалансованість 
міжвидових відносин у цьому угрупованні. Екологічні ніші цих видів перетиналися 
лише за місцеперебуванням. За трофічними і тимчасовими характеристиками 
конкуренція між ними слабка. Відзначено ефективність життєвих стратегій обох 
видів ракоподібних, що підтверджується їх масовістю.

Варигин А. Ю. Половая структура популяции и цикл размножения 
Echinogammarus olivii (Crustacea Isopoda) в сообществе обрастания 
Одесского залива Черного моря // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія : 
Біологія, екологія. – 2015. – № 23 (1). – С. 39-43.

Визначено статеву структуру популяції та визначено особливості циклу роз-
множення Echinogammarus olivii (Мілн-Едвардс, 1830 ) в угрупованні обростання 
Одеської затоки Чорного моря. Показано річну динаміку співвідношення статей 
у цих ракоподібних. Наведено дані щодо плодючості виду в умовах прибережного 
угруповання обростання. Показано зв’язок цього параметра з довжиною і масою 
ракоподібних. Наведено рівняння залежності сирої та сухої маси самців, яйценосних 
і неяйценосних самок E. olivii від їх довжини. Наприкінці літа зафіксовано масові 
міграції цих ракоподібних з прибережної зони в глибинні, менш прогріті шари води.

Варигин А. Ю. Соотношение полов у различных фенотипов 
Lekanesphaera mоnоdі (Arcangelі,1934) в сообществе обрастания 
Одесского залива Черного моря // Наук. журн. Чернівец. нац. ун-ту  
ім. Ю. Федьковича. Серія : Біологічні системи. – 2015. – Т. 7 (2). – С. 200-205.

Виявлено відмінності у співвідношенні статей у різних фенотипів рівноногого 
ракоподібного Lekanesphaera mоnоdі, який входить до складу угруповання 
обростання прибережної зони Одеської затоки Чорного моря. Визначено 
співвідношення самців і самок у п’яти основних фенотипів L. mоnоdі (uniformis, 
maculosa, lіneata, albus і rubrum),що мешкають на підводній поверхні гідротех-
нічних споруд у трьох районах затоки (на глибині від 1 до 2,5 м) в умовах різного 
ступеня водообміну з відкритим морем. 
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Встановлено мінливість у співвідношенні статей у L. mоnоdі при переході від 
відкритої акваторії до напівзакритої, з ускладненим водообміном. Співвідношення 
статей у різних фенотипів L. mоnоdі залежить від конкретних умов мешкання 
в угропованні обростання. Всі п’ять вивчених фенотипів малопомітні на загаль-
ному тлі угруповання обростання, що дозволяє їм уникати нападу хижаків.

Вартоломей А. І. Садкове вирощування лососевих в озері Донузлав // 
Матеріали ХІV наукової. конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 
трав. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 53.

Озеро Донузлав – це унікальна морська затока на західному узбережжі Криму. 
Сучасний стан озера сформувався після його з’єднання з морем каналом, про-
ритим у 1961 р. Донузлав перетворився на лиман (з максимальними глибинами 
в його середній частині), що тягнеться перпендикулярно береговій лінії на 27 км. 
Загальна площа водного дзеркала озера складає 47,5 км2, тобто 4 750 га. В озері 
склалися найбільш сприятливі умови для садкового вирощування риб. Воно 
служить місцем нагулу для багатьох цінних риб (наприклад, азово-чорноморської 
кефалі, що свідчить про достатню кормову базу озера. В озері в закритих садках 
вирощують різні форми райдужної форелі, а також піленгас, у перспективі плану-
ється вирощувати гібридні форми форелі, стальноголового та чорноморського 
лосося, внесених у Червону книгу України), а також інших риб.

Водяніцький О. М. Вплив коливань температурного режиму водойми 
на ембріональний розвиток білого товстолобика / О. М. Водяніцький, 
О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський // Рибогосп. наука України. – 2015. –  
№ 1 (31). – С. 96-107.

Мета досліджень науковців Інституту гідробіології НАН України – визначити 
дію коливань температурного режиму на розвиток ембріонів білого товстолобика 
та ефективність ферментативних реакцій в ікрі риб. Результати досліджень пока-
зали, що при підвищенні температури води та зниженні в ній вмісту розчиненого 
кисню відбувається затримка проходження ембріональних стадій розвитку, зро-
стає кількість аномальних ембріонів, знижується ефективність відтворення риб. 
Температурний чинник має суттєвий вплив на активність ключових ферментів, 
а саме на перехід енергетичного обміну з аеробного на анаеробний. 

Генетична структура угруповання бичка-кругляка Neogoвius melanostomus 
(Pallas) в Хаджибейському лимані / Д. Б. Радіонов, В. В. Заморов, О. В. Кулікова, 
В. О. Кучеров // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського ли-
манів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», 
18 – 20 листоп. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 98-100.

Бичок-кругляк Neogoвius melanostomus (Pallas) є важливою ланкою в трофіч-
них ланцюжках водних екосистем та харчовим конкурентом для промислових 
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риб Хаджибейського лиману. Однак його генетично-популяційна структура досі 
залишалася не дослідженою. Мета роботи, виконаної на біологічному факультеті 
ОНУ ім. І. І. Мечникова, – вивченя динаміки генетичної структури за локусами 
біохімічних маркерів угруповання бичка-кругляка із Хаджибейського лиману. 
Матеріал обробляли на кафедрі гідробіології та загальної екології і в лабораторії 
фізико-хімічних методів досліджень біологічного факультету.

Гулай О. В. Роль рибоїдних птахів роду Podiceps в екології бактерій 
Erysipelothrix rhusiopathiae / О. В. Гулай, О. М. Жукорcький // Рибогосп. 
наука України. – 2015. – № 1 (31). – С. 26-33.

Рибоїдні птахи роду Podiceps відіграють важливу роль в екології бактерій 
E. Rhusiopathiae, які можуть не тільки інтенсивно розмножуватися в організмі 
цих птахів, але й, що більш важливо, переноситися ними на значні відстані 
між водоймами. Здатність рибоїдних птахів переносити патогенні бактерії між 
водоймами необхідно враховувати при проведенні заходів з профілактики 
та ліквідації захворювань на бешиху людей та сільськогосподарських тва-
рин. Серологічні дослідження робоїдних птахів на зараженість бактеріями  
E. Rhusiopathiae проведені вперше. Вони показали, що екстенсивність зараження 
Podiceps cristatus бактеріями була 47,1%, Podiceps grіsegena – 22,2%. Молоді птахи 
у меньшій мірі уражені E. Rhusiopathiae, ніж дорослі. Показник ураження дорослих 
особин P. сrіstatus становив 70,0%, що у 4,9 раза більше, ніж молодих птахів. Не ви-
явлено залежності між статтю птахів та  показником екстенсивності їх зараження E. 
Rhusiopathiae, P. сrіstatus, живлячись переважно рибою, у більшій мірі наражаються 
на небезпеку зараження патогенними бактеріями E. Rhusiopathiae, ніж P. Grisegena.

Дацык Н. А. Желетелый зоопланктон в прибрежных открытых райо-
нах Черного моря в весенний период 2013 г. / Н. А. Дацык, Г. А. Финенко, 
Г. И. Аболмасова // Гидробиол. журн. – 2015. – Т. 51, № 5. – С. 29-39.

Медуза Aurelia aurita і три види гребневика (Mnemiopsis leidyi, Beroe ovata, 
Pleurobrachia pileus), два з яких (M. leidyi B. ovata) є вселенцями, – поширені 
в Чорному морі види желетілих. Активні хижаки, вони мають (крім В. оvata) 
харчовий спектр, подібний до харчового спектра личинок плактоноїдних риб : 
протягом більшої частини свого життєвого циклу вони споживають мезозоо-
планктон. Масовий розвиток желетілих може мати важкі економічні наслідки : 
величезні фінансові втрати через зменшення рекреаційного використання 
морів, пошкодження риболовецьких мереж, забруднення уловів і зниження 
чисельності комерційних видів риб, тому стан популяцій желетілих вивчався як 
харчовий конкурент промислових планктоноїдних риб у прибережних і відкритих 
районах Чорного моря. Дослідженнями встановлено, що харчовий прес популяції 
медуз значно знизився в роки після вселення мнеміопсиса. У статті наведено дані 
чисельності, біомаси і структури популяції желетілих (медузи Аurelia aurita і греб-
невика Pleurobrachia pileus) у різних районах Чорного моря у весняний період 
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2013 р. Біомаса А. aurita, домінуючого на цей час виду желетілих, змінювалася від 
15 до 1850 г/м3, з максимальними значеннями у прибережних районах Криму. 
Основу популяцій медуз в усіх районах складали дорослі особини розміром 
більше 50 мм. Основною поживою А. aurita були копеподи (Аcartia sp.).

Кирпенко Н. И. Биохимический состав зеленых водорослей на разных 
стадиях роста / Н.И. Кирпенко, О. М. Усенко, Т. О. Мусий // Гидробиол. 
журн. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 44-50.

Вивчення зелених водоростей, їх особливостей і функціонування обумовлене 
двома аспектами. З одного боку, представники альгофлори відіграють надзвичайно 
важливу роль у водних екосистемах – створюють кормову базу для тваринного 
населення водойм, беруть участь у формуванні якості води, в процесах самоочи-
щення. З іншого боку, вони є потенційним джерелом отримання великого спектра 
біологічно цінних сполук – білків, що містять незамінні амінокислоти, пігментів, 
альгинатів, вітамінів, біологічно активних речовин і та ін. Проаналізовано динаміку 
вмісту загальних білків, вуглеводів : ліпідів за різної тривалості вирощування низки 
зелених водоростей. Показано, що коливання кількості цих біохімічних компонентів 
пов’язане з віком культур. Одержані результати підтверджують : старіння культури 
супроводжується зменшенням вмісту білків та зростанням частки вуглеводів 
і ліпідів, проте ці процеси характеризуються значною видовою специфічністю.

Кирпенко Н. И. Содержание белков, углеводов и липидов в биомассе 
зеленых водорослей при разной температуре выращивания /  
Н. И. Кирпенко, О. М. Усенко, Т.О. Мусий // Гидробиол. журн. – 2015. –  
Т. 51, № 5. – С. 105-111.

Одним з факторів, що впливають на ріст і нормальний стан водоростей, є темпе-
ратура. У роботі зроблено спробу пов’язати накопичення основних біохімічних ком-
понентів (загальних білків, вуглеводів і ліпідів) у клітинах деяких зелених водоростей 
з їх екологічними характеристиками, зокрема з реакцією на коливання температури 
вирощування. Дослідження показали, що культури різних зелених водоростей суттєво 
відрізняються за реакцією на температуру, яка впливає на інтенсивність росту і фор-
мування співвідношення основних біохімічних компонентів. У діапазоні температур, 
оптимальних для росту водоростей, у їхніх клітинах відзначено найбільше білків 
і найменше вуглеводів та ліпідів. Відхилення значень температури від оптимальних 
сприяє збільшенню кількості вуглеводів та ліпідів.

Кільмаєва О. І. Риби Нижнього Дніпра та Дніпровсько-Бузького лиману / 
О. І. Кільмаєва, Ю.Д. Кравченко // Чисте місто. Чиста ріка. Чиста 
планета : зб. матеріалів 6-го Міжнар. екол. форуму, 19 – 20 листоп. 
2015. – Херсон, 2018. – С. 117-121.

У Нижньому Дніпрі та Дніпровсько-Бузькому лимані постійно мешкають 
або періодично заходять з моря понад 70 видів риб. Представники деяких 
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видів заходять в Дніпровсько-Бузький лиман тільки тимчасово, разом з со-
лоною морською водою та в маловодні роки, коли лиман дуже осолоняється. 
До числа таких риб відносяться: морська трісочка, морська собачка, луфар, 
хамса, зеленушка. Промислове значення мають тількі 20 видів: оселедець, 
пузанок, тюлька, тарань, лящ, сазан, краснопірка, лин, карась, густера, сом, 
судак, окунь, бички та ін.

У Дніпровсько-Бузькому лимані та пониззі Дніпра з’явився в масовій 
кількості новий вид риби – атерина (ферина), постійна машканка Чорного 
моря. Атерина не має промислового значеня, але є конкурентом у живленні 
молоді промислових видів риб. У лимані все в більшій кількості з‘являються 
морські риби (глоса, чорноморська хамса, мерланг, зеленушка, морська собач-
ка), заходить для нагулу молодь усіх видів кефалей (остроніс, сингіль, лобан). 
Це свідчить про те, що морські риби знаходять у лимані сприятливі умови 
існування. Але всі ці морські прибульці не мають промислового значення, і їх 
поява, природно, не може відшкодувати витрати від скорочення запасів риб 
прісноводного комплексу.

Заплавно-літоральний комплекс у нижній течїї Дніпра та Дніпровсько-
Бузькому лимані в значній мірі зберігся в природному стані, оскільки тут 
виявлені різноманітні водні угруповання, багаті за фауністичним складом. Він 
є найціннійшим із заплавно-літоральних об’єктів Європи.

Ключ І. Оазис перетворюють на пустелю? SOS. Національний 
природний парк «Нижньодністровський» та дельта річки стали 
дзеркалом ситуації в усьому суспільстві // Уряд. кур’єр. – 2015. – 
№ 37, (27 лют.). – С. 6.

Тема статті – варварськое нищення всього живого у дельті та плавнях Дністра.
Те, що довелося побачити авторові статті, шокувало його : десятки браконьєрських 
сіток, які перегороджують дельту річки, а на берегах Дністра і Турунчука – понад 
сотня спінінгістів. І це наприкінце грудня. Виявляється, що жителі навколишніх сіл 
використовують свої човни як таксі: за відповідну плату доставляють браконьєрів 
на місце лову, а потім забирають їх. Техніка риболовлі і снасті браконьєрів, так 
звана – «муха», є найновішою розробкою для браконьєрства. М. Роженко, ди-
ректор Національного природного парку «Нижньодністровський», доктор біол. 
наук, вважає, що це – кероване знаряддя знищення риби. Браконьєр, виловивши 
за день від 30 до 100 кілограмів риби та покалічивши її вдвічі більше, ще й знищує 
середовище, де вона протягом століть зимувала. Внаслідок агресивного втручення 
у природу зникають також і багато видів тварин та птахів.

Свого часу ряд ТОВ та громадських організацій одержали в оренду тисячі 
га території «Нижньодністровського». Наслідок – знищення рослинності на бе-
регах парку та побудова містків, куди рибалок доставляють за чималу плату. 
Десятки тисяч гривень осідають у кишенях цих ділків, а державі, чиї ресурси 
вони використовують, залишаються проблеми. 
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Кулеш В. Ф. Потребление и усвояемость пищи у десятиногих рако-
образных // Гидробиол. журн. – 2015. – Т. 51, №3. – С. 30-41.

Десятиногі ракоподібні (загін Decapoda) є найважливішим елементом хар-
чових ланцюгів водних екосистем. Це ресурсні види, які традиційно цінуються 
на внутрішньому і світовому ринку як делікатесний продукт харчування, а також 
сировина для легкої та фармацевтичної промисловості. Вивчення закономір-
ностей харчування тварин є одним з найважливіших завдань трофологічних 
досліджень. Розраховано залежність харчового добового раціону від маси 
тіла в межах ряду Decapoda. Це дозволяє орієнтовно оцінити рівень спожи-
вання їжі десятиногими ракоподібними при живленні різними видами корму 
у температурному інтервалі 10-300 С у природних умовах і в індустріальній 
аквакультурі. Засвоюваність корму десятиногими ракоподібними у більшості 
випадків перевищує 90%. Цей показник відносно постійний при різній темпе-
ратурі і не залежить від віку тварин.

Куровская Л. Я. Морфофизические показатели некоторых видов 
осетровых рыб (Acipenseridae, Acspensersformes), выращиваемых в ак-
вакультуре / Л. Я. Куровская, В.Н. Лысенко, С. Н. Неборачек // Рибогосп. 
наука України. – 2015. – № 1 (31). – С. 108-119.

Мета досліджень – вивчити деякі морфометричні показники, вміст білка 
та лізоциму в органах і сироватці крові у ряді видів осетрових риб, що виро-
щуються в аквакультурі, віком 3,8 та 18 місяців, а також дослідити видовий 
та віковий розподіл лізоциму в органах риб. Дослідженням встановлено видові 
відмінності відносної маси органів, рівня білка та лізоциму в органах і сироватці 
крові сибірського осетра, бестера та стерляді віком 8 місяців. При порівнянні 
досліджуваних показників бестера віком 3,8 та 18 місяців показано збільшення 
коефіцієнта вгодованості з ростом риб, достовірні зміни вмісту білка в органах 
риб різного віку, високий рівень лізоциму в нирках та сироватці крові риб 
віком 18 міс., перерозподіл вмісту лізоциму в органах риб в залежності від віку. 
Встновлено, що в умовах садкового вирощування з використанням якісних 
гранульованих кормів молодь та дволітні товарні осетрові риби зберігають 
високий рівень загального неспецифічного імунітету, який притаманний осе-
тровим рибам, що мешкають у природних умовах.

Листопад О. Бюрократії для рибалок стане втричі менше // Уряд. 
кур’єр. – 2015. – № 19 (30 січ). – С. 4.

Рибна галузь України – це 32 державних підприємства, 7 науково-дослід-
них установ, 1300 ліцензованих суб’єктів господарювання, 103 підприємства 
(виробники консервів та пресервів) і 5620 суден.

Автор узяв інтерв’ю у голови Держрибагентства України Я. Коваліва 
про новий порядок (набирає силу з 1 січ. 2016) спеціального використання 
водних біоресурсів, який зумовив певну дерегуляцію. Суть цих змін: 
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– по-перше, користувачі отримуватимуть не квоти у кілограмах терміном
на один рік, а частки у відсотках загального дозволеного обсягу вилову на во-
доймі на п’ять років. Цей підхід орієнтований на довгострокову перспективу;

– по -друге, з 2016 р. риболовним підприємствам уже не потрібно оформлю-
вати ліцензії (окрім тих, хто здійснює лов у водах за межами юрисдикції України);

- по-третє, скасовано реєстрацію промислового журналу в органах рибо-
охорони, чим мінімізовано кількість контактів рибалок з чиновниками. 

Я. Ковалів вважає, що потрібно мати одне контролююче відомство замість 
нинішніх трьох. Зміни в галузі : нині рибінспекція реформується в рибний 
патруль. По всій Україні має бути всього вісімсот інспекторів. Для них будуть 
придбані нові катери і машини. Реформи рибоохорони фінансуються з держбюд-
жету, але частину коштів сподіваються отримати від міжнародних партнерів. 

В інтерв’ю обговорювалися також питання заробітної платні рибних па-
трульних, оцінки іх роботи. 

Малолєткова О. Коли їстимемо українську рибу? // Уряд. кур’єр. – 
2015. – № 108 (18 черв.). – С. 3.

У статті подані матеріали брифінгу, в якому взяли участь Міністр аграрної 
політики та продовольства України О. Павленко та голова Держрибагентства 
Я. Ковалів. Міністр заявив, що рибна галузь – одна з найнепрозоріших, тобто 
має серйозну корупційну складову, тому наглядові та квотні функції підлягають 
зміні відповідно до євростандартів. Потрібна й чітка галузева програма змен-
шення імпортозалежності. Щоб підняти галузь, необхідні інвестиції. Потрібно 
також знайти баланс між екологічними та комерційним проблемам. Голова 
Держрибагентства вважає, що держава може збільшити вилов риби в 4 – 5 
разів і на 80% відмовитися від імпорту, але через тотальну корупцію в органах 
рибоохорони галузь інвестиційно неприваблива. Ці органи покривають бра-
коньєрів, заробляють на цьому. Сприяє і ситуація з оплатою праці : звичайний 
рибінспектор отримує надто низьку зарплатню.

Нині розроблено напрями реформ, щодо кожного з них створюються 
конкретні дорожні карти, триває розробка багатьох нормативних документів, 
які боротимуться з корупціонерами, розроблено відповідний план сертифікації, 
проводиться робота, спрямована на залучення інвестицій.

Мельникова Е. Б. Вертикальное распределение интенсивности поля био-
люминесценции в водах Черного моря в осенний период / Е. Б. Мельникова, 
Е. В. Лямина // Гидробиол. журн. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 3-11.

Відомо, що інтенсивність поля біолюмінесценції (ІПБ) тісно пов’язана 
з концентрацією морських гідробіонтов і відображає просторово-часовий 
розподіл планктону, тому його вивчення важливе для розуміння функціону-
вання морських екосистем. Протягом останніх десятиліть накопичено досить 
велику кількість відомостей про вертикальний розподіл біолюмінесцентних 
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організмів у Чорному морі і описано регіональні особливості вертикальної 
зміни ІПБ. Однак у цих дослідженнях не приділено достатньо уваги зміні 
форми вертикального профілю ІПБ в залежності від гідродинамічних і гідро-
логічних умов середовища, в тому числі в районах взаємодії вод шельфових 
і глибоководних акваторій вздовж Кримського узбережжя, а також відсутній 
її математичний опис. У роботі досліджено вертикальний розподіл інтен-
сивності поля біолюмінесценції та розглянуто її зв’язок з гідродинамічними 
та гідрологічними характеристиками середовища. 

Невесенко А. В. Сучасні тенденції виробництва осетрових риб 
в Україні // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування 
України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2015. –  
№ 231. – С. 146-151.

Осетрові риби є унікальними реліктовими видами, що пережили мільйони 
років еволюції та пристосувалися до найрізноманітніших екологічних умов. Нині 
осетрові риби – на межі повного зникнення, тому в сучасних умовах важливого 
значення набуває штучне відтворення та товарне вирощування осетрових видів 
риб, підтримка їх кількості та біорізноманіття в природних умовах.

Діяльність підприємств з виробництва осетрових риб формується під 
впливом поєднання дій державного регулювання та впливу ринкового сере-
довища на чинники внутрішнього середовища рибницького підприємства. 
Оптимальність дії саме економічного механізму залежить від якості співвідно-
шення цих складових.

У статті обрунтовано сучасні тенденції та можливості виробництва осе-
трових риб в Україні, досліджено основні важелі впливу держави, виявлено 
труднощі наповнення ринку продукцією осетрівництва.

Новіцький Р. О. Рекреаційне рибальство в Україні: масштаби, обсяги, 
розвиток // Екологія і природокористування : зб. матеріалів наук.- 
практ. конф. «Проблеми природокористування, сталого розвитку 
та техногенної безпеки регіонів», 6-9 жовт. 2015. – Дніпропетровськ, 
2015. – С. 148-155.

З кожним роком у світі зростає популярність «зеленого» туризму, водних 
видів активного відпочинку, в тому числі і риболовного туризму та рекреа-
ційного рибальства. Аматорське рибальство є потужним чинником впливу 
на водні екосистеми, їх тваринне та рослинне населення. Саме тому сер-
йозна наукова еколого-економічна оцінка риболовлі в Україні, вивчення 
соціальних аспектів рибальства, пошук конкретних рекомендацій щодо 
організації та керування рекреаційним рибальством є нагально потрібним. 
У статті йдеться про дослідження сучасного стану аматорського рибальства 
в Україні, проаналізовано якісні та кількісні показники, розглянуто проблеми 
та перспективи рекреаційного рибальства; запропоновано заходи щодо 
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подальшого ефективного розвитку рекреаційного рибальства в Україні. 
Зазначається необхідність взаємодії наукових закладів і рибалок-любителів, 
професійних рибалок, підводних мисливців.

Особливості морфологічних та біохімічних показників бичка-кругляка 
Neogobius melanostomus з Дніпровсько-Бузького лиману та р. Дніпро / 
В. П. Пустовгар, О.С. Потрохов, О. Г. Зіньковський, Ю. М. Худіяш // 
Гидробиол. журн. – 2015. – Т. 51, № 4.– С. 66-73.

Досліджувалися морфологічні та біохімічні показники особин бичка-круг-
ляка з віддалених популяцій, які мешкають у різних екологічних умовах. 
Встановлено, що чинники навколишнього середовища істотно впливають 
на морфометричні ознаки і фізіолого-біохімічні показники бичка-кругляка, 
при цьому сам вид демонструє високу потенційну здатність пристосовуватися 
до різних екологічних умов.

Приманивают на рыбку … // Порты Украины. – 2015. – № 9. – С. 7.
За повідомленням «Морських бізнес-новин України» маломірним рибопро-

мисловим суднам у Криму дозволили виходити в море протягом усього року. 
Однак «користувачам водних біоресурсів необхідно пройти перереєстрацію» 
і перейти під російський прапор. На початок листопада перереєстрацію  
пройшли 40 користувачів біоресурсів, а всього в Криму раніше працювало 
101 підприємство. Через велику конкуренцію в Росії риба з Керчі не потрібна, 
а український ринок через санкції закритий. Рибалки не можуть збути виловлену 
продукцію, але при цьому ціна на хамсу на внутрішньому ринку цього року 
висока.

Романенко В. Д. Особливості фізіолого-біохімічних взаємодій 
у симбіотичних угрупованнях прісноводних риб за дії сполук неор-
ганічного азоту / В. Д. Романенко, В. І. Юришинець, О. С. Потрохов,  
О. Г. Зіньковський // Гидробиол. журн. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 63-73.

Забруднення водного середовища токсичними речовинами є глобальним 
процесом, який останніми десятиліттями охопив усі морські і континентальні 
водойми світу. Сотні тисяч нових хімічних продуктіві потрапляють у навколиш-
нє середовище. У токсичному середовищі відбуваються зміни метаболізму як 
хазяїна, так і його симбіонтів, включно з паразитами і патогенними організма-
ми, які суттєво трасформують метаболізм та адаптаційний потенціал хазяїв. 
Досліджено метаболічні процеси у коропових риб з різного характеру та сту-
пеня інвазією облігатними симбіонтами – екто- та ендопаразитами в умовах 
фонових показників гідрохімічного режиму і за підвищеного вмісту екзогенних 
сполук неорганічного азоту. Встановлено суттєві відмінності у гормональній 
регуляції метаболізму та ферментативній активності різних тканин гідробіонтів 
за різного ендогенного (паразити) та екзогенного (токсиканти) впливу.
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Свечкова Н. В. Вміст важких металів в органах і тканинах карликового 
сомика (Ictalurus nebulosus Lesueur, 1819) в екосистемах Шацьких озер // 
Агроекол. журн. – 2015. – № 2. – С. 132- 135.

У статті наведено результати досліджень вмісту і розподілу важких металів 
(ВМ) в органах і тканинах карликового сомика (Ictalurus nebulosus Lesueur, 1819) 
в екосистемах Шацьких озер.

Підтверджено, що він є біоіндикатором забруднення озер Шацького 
національного природного парку важкими металами. Отримані результати 
підтвердили інформацію щодо значного антропогенного поліметалічного 
навантаження на гідроекосистеми Шацьких озер. Серед металів-забрудню-
вачів найбільшими є кадмій, свинець та мідь. Для м’язової тканини – кадмій 
та свинець. Якщо порівняти отримані результати з даними фонових рівнів 
умісту ВМ для прісноводних видів риб, то можна констатувати перевищення 
за міддю, кадмієм та свинцем (від максимумів фону). Дослідження вмісту ВМ 
в органах та тканинах I. nebulosus упродовж різних сезонів одного року був 
проведений уперше в 2007, їх результати подані в статті. За відсутності достатніх 
матеріалів, запропоновано продовжити комплексні дослідження з розподілу 
важких металів в органах та тканинах риб для подальшої розробки методів 
прогнозування їх вмісту.

 Силакова Т. На кожного рибалку – по інспекторові. Дунайський оселе-
дець пішов у Дністровський лиман // Одес. вісті. – 2015. – 25 лип. – С. 5.

За даними Вилківського територіального відділу Західно-Чорноморської 
Держрибоохорони, за перше півріччя 2015 р. загальний обсяг рибодобування 
склав 227,5 тонни: у Дунаї виловили 141 тонну, у Чорному морі – близько 18 
тонн, в озері Сасик – понад 31 тонну, в озері Китай – майже 37 тонн. У першому 
півріччі виловили на 27 тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. З 
усієї кількості видобутої риби половина припала на дунайський оселедець. Але 
другий рік поспіль через погодні умові хід оселедця не виправдовує сподівань. 
У цьому сезоні, на подив бувалих рибалок, він зненацька ринув у Дністровський 
лиман. Друге місце за кількістю – у сріблястого карася (63 тонни), третє – у сазана 
(23 тонни). А от сома й судака в рибальських сітях було небагато – ледь більше 
4 тонн.

Снигирев С. М. Перспективы рыбного хозяйства Хаджибейского 
лимана / С. М. Снигирев, С.Г. Бушуев // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: 
сучасний стан, перспективи розвитку», 18 – 20 листоп. 2015 р. – 
Одеса, 2015. – С. 107-109.

Мета роботи – розглянути перспективи і дати рекомендації щодо подаль-
шого використання всієї акваторії Хаджибейського лиману. Для вирішенія 
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поставленого завдання були проведені комплексні іхтіологічні дослідження 
за 2007-2014 рр., а також використані архівні, літературні та статистичні дані, 
представлені Західно-Чорноморською Держрибоохороною. Результати дослі-
джень показали, що найбільш перспективним напрямом рибогосподарського 
використання Хаджибейського лиману і Палійовської затоки як єдиної водойми 
є експлуатація стада піленгаса Liza haematocheila як виду найбільш адаптованого 
до сучасних умов водойми.

Одним із варіантів сталого розвитку промислової іхтіофауни може бути 
підтримка в лимані прісноводної складової частини іхтіокомплексу, що 
дозволить отримувати додаткову рибну продукцію (в середньому до 259 т). 
Прогнозовані обсяги щорічного вилову можуть становити близько 1 тис. тонн. 
Іншим, більш прийнятним варіантом розвитку сталого використання рибних 
ресурсів науковці вважають експлуатацію природно сформованого, збалан-
сованого іхтіокомплексу, що складається з видів риб, здатних до відтворення 
в умовах солонуватоводного лиману: піленгаса, судака, бичків і окуня. Цей 
напрям передбачає відмову від зариблення водойми рослиноїдними рибами, 
карасем і коропом.

У разі відновлення Палійовської затоки як частини лиману на цій акваторії 
буде доцільно займатися відтворенням судака. Прогнозовані обсяги щорічного 
вилову риби в цьому варіанті можуть становити близько 700-800 тонн.

Снигирев С. М. Питание пелагических рыб прибрежных вод о. Змеиный 
(Черное море) // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова.Серія : Біологія. – 
2015. – Т. 20, вип. 2 (37). – С. 73-79.

Незважаючи на скорочення рибних запасів Чорного моря, короткоциклічні 
пелагічні риби, такі як хамса, атерина, ставрида та деякі інші види, як і раніше 
залишаються основними об’єктами промислу України та інших причорномор-
ських країн. Північно-західна частина Чорного моря в межах України є найбільш 
важливою для відтворення і нагулу цих видів риб. При цьому особливе значення 
для поповнення рибних ресурсів мають райони, які зазнали найменшого антро-
погенного навантаження. Одним з таких районів є прибережні води о. Зміїний. 
У роботі наведено результати досліджень деяких аспектів біології та екології 
чотирьох масових пелагічних видів риб: хамси, атерини, луфаря і ставриди 
у прибережних водах острова Змеїний. Представлено їх розмірно-масову 
характеристику, якісний та кількісний склад живлення.

Сучасний стан та розвиток рибної галузі України в кризовий час / 
І І. Грициняк, Д. П. Шарко, В. В. Шкарбан, В. Ф. Плічко // Рибогосп. наука 
України. – 2015. – № 1 (31). – С. 5-15.

Автори розглядають сучасний стан розвитку рибної галузі України: спожи-
вання, вилов, переробка риби та морепродуктів, динаміка експорту-імпорту 
рибопродукції, законодавча та нормативно-правова база рибної галузі, стан 



162

впровадження вимог СОТ та ЄС, а також шляхи виведення рибогосподарської 
галузі з кризового стану. Інформація представлена у формі послідовного 
викладення відомостей про сучасний стан рибогосподарського комплексу 
України як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Представлений огляд 
даних та статистична інформація можуть бути використані при плануванні 
та впровадженні в життя реформ для вирішення такої комплексної проблеми, 
як виведення рибного господарства України з кризового стану та забезпечення 
його подальшого розвитку у найближчі роки.

У Південному Бузі побільшає риби // Уряд. кур’єр. – 2015. – № 232  
(11 груд.). – С. 20.

Понад дві тонни малька товстолобика, коропа і білого амура було випущено 
у річку в межах Миколаєва, на Нижній набережній. У цілому випущено майже 120 
тисяч особин цьоголіток рослиноїдних видів риб та коропа. До зими наступного 
року за сприятливих умов кожна рибина досягне кілограмової ваги. Таким 
чином, зариблення основної водної артерії Миколаївської області відбулося. 
Це дасть змогу не лише поповнити запаси риби та збільшити видовий склад 
водойми, а й поліпшити її екологічний стан. Штучне відтворення і випуск мальків 
важливі і для екологічного балансу, і для підвищення продуктівності водойм, 
і для місцевих жителів.

У Змеиного задержаны три судна браконьеров // Вести. – 2015. –  
22 июня. – С. 8.

20 червня Одеський загін морської охорони державної держприкордонної 
служби затримав три маломірних плавзасоби (катери типу «Тунець») у трьох 
милях від о. Зміїний. Троє громадян України займалися незаконним виловом 
риби, за що були притягнуті до адміністративної відповідальності – на них 
складено протокол та накладено штраф. Того ж дня прикордонники затримали 
ще два плавзасоби. Встановлено : обидва судна вийшли з порту Бугаз без ра-
діозасобів, записи у судновому журналі не відповідали дійсності. Затримані 
відправлені у Бугаз для з’ясування обставин.

Халаим А. А. Кумовые раки (Crustacea, Cumacea) водохранилища 
Сасык / А. А. Халаим, М.М. Джуртубаев // Вісн. Одес. нац. ун-ту  
ім. І. І. Мечникова. Серія: Біологія. – 2015. – Т. 20, вип. 1(36). – С. 161-167.

Кумові ракоподібні – загін, який налічує близько 600 видів; у Чорноморсько-
Азовському басейні представлений 23 видами, 11 з них відносять до каспій-
ського комплексу. Вони відіграють значну роль у харчуванні багатьох видів риб. 
Окремі каспійські види, що живуть у прісних водах, були успішно акліматизовані 
в деяких водоймах. Кумові вивчені поки недостатньо: в літературі частіше наво-
диться інформація про їх видовий склад, а біології та екології уваги приділено 
значно менше. Мета роботи – встановити видовий склад, чисельність і біомасу 
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Cumacea водосховища Сасик, описати їх просторовий розподіл, сезонну динамі-
ку, біологічну та екологічну характеристики. Дослідження проводилось у 2013-
2014 рр. Знайдені три види Pseudocumidae – Schizorhynchus scabriusculus (Sars, 
1894), Pterocuma pectinata (Sowinsky, 1893), P. rostrata (Sars, 1894).S. sсаbriusculus 
та P. pectinata – прив‘язані, в основному, до різних прибережних піщаних ґрунтів 
водосховища, P. rostrata знайдений тільки у відкритій частині, на мулистому 
піску. У просторовому та сезонному аспектах чисельність та біомаса раків 
змінювалася в межах 1-2 порядків величин; найбільші показники зафіксовано 
навесні 2014 р., найменші – влітку 2013 р.

Хоменко Ю. В. Кормовая база камбаловых рыб // Матеріали XIV наукової 
конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 трав. 2015 р. – Одеса, 2015 р. – 
С. 54-55.

Камбала-калкан (Psetta maeotica) – одна з найбільш цінних промислових 
риб Чорного моря. Молодь калкана харчується переважно деякими видами 
молюсків та невеликими ракоподібними. Доросла камбала-калкан у південно-за-
хідній частині Чорного моря харчується переважно дрібними рибами, такими 
як шпрот, хамса, атерина, ставрида, морський карась, оселедець, барабуля, різні 
риби родини бичкових, а також молоддю чорноморської пікші. Дорослий калкан 
харчується також безхребетними: креветками, раками, крабами, морськими 
тарганами, поліхетами, молюсками. Личинки та цьоголітки камбали-глоси 
(Platichthys flesus) харчуються масовими формами зоопланктону. В раціоні 
однорічників та дволіток у лиманах Дунайсько-Дністровського межиріччя 
переважають ідотеї, гаммаруси, креветки. Дволітки харчуються ракоподіб-
ними, сферомою, кардіумом та рибою. Інтенсивність живлення глоси досягає 
максимуму після нересту, навесні та восени, а мінімуму – взимку. Глоса в районі 
Чорногорки, Каркінітської затоки, а також в інших місцях харчується, головним 
чином, дрібною рибою (прозорий бичок, хамса, атерина, морська іглиця), 
а також поліхетами, трав’яною та піщаною креветками, крабами. У Тендрівській 
затоці їжею глоси є поліхети, морські таргани, бокоплави, креветки, краби 
та риби (морські іглиці та бички). Перше місце в раціоні глоси, що проживає 
в Тендрівській затоці, займають ракоподібні, друге – поліхети, третє – риби.

Цьонь Н. І. Підвищення рибопродуктивності ставкової екосистеми 
за рахунок удобрення зерновою бардою // Рибогосп. наука України. – 
2015. – № 1 (31). – С. 81-87.

У рибогосподарських підприємствах все частіше постає проблема не-
стачі традиційного органічного добрива – перегною, що веде до зниження 
рибопродуктивності ставків, але існує можливість застосування нетрадиційних 
органічних добрив: відходів цукрових заводів, гідролізних дріжджів, вичавок 
яблук і томатів тощо, можна також застосовувати біогумус та його похідні, 
а також відходи пивоварного та спиртового виробництва (зернова барда). 
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У статті вперше представлено результати дослідження рибницьких показників 
цьоголіток коропа із застосуванням триразового удобрення виробничих ставків 
зерновою бардою. Встановлено, що поступове удобрення ставків зерновою 
бардою дало змогу сформувати сприятливий гідрохімічний та гідрологічний 
режими у ставках. Це дало змогу отримати рибопродуктивність у дослідному 
варіанті есперименту на 10,7% більшу, ніж у контрольному.

Цьонь Н.І. Підвищення продуктивності зоопланктонних угруповань 
шляхом застосування препарату Ековітал і віко-вівсяного тра-
востою // Рибогосп. наука України. – 2015. – № 2 (32.) – С. 20-30.

Ековітал у комплексі з меліоративними заходами дає можливість за 40 
днів одержати зелене добриво в кількості до 1,03 – 0,08 т/га для підвищення 
продуктивності ставкової екосистеми. Стимуляція розвитку зоопланктону дає 
можливість отримати максимальні показники його біомаси у 4-16 разів вищі, 
ніж контрольні. Середні показники біомаси зоопланктону в дослідних варіан-
тах у 3-9 разів перевищували контрольні. У дослідних варіантах спостерігалася 
тенденція до зростання частки гіллястовусих ракоподібних, вдалося також 
збільшити продукцію зооплактонних організмів до рівня найбільш продук-
тивних ставків лісостепової зони рибництва України. Потенціал природної 
рибопродуктивності водної екосистеми за зоопланктоном при застосуванні 
зеленого добрива (віко-вівсяного травостою) та препарату Ековітал зростає 
у 3-7 разів. 

Челядина Н. С. Распределение меди в тканях самцов и самок мидии 
Mytilus Calloprovincialis / Н .С. Челядина, Н. В. Поспелова, Ю. П. Копытов // 
Гидробиол. журн. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 82-87.

Антропогенний тиск призводить до порушення природного фону токсич-
них елементів у морському середовищі, що негативно впливає на існування 
гідробіонтів. Токсичні елементи групи важких металів (Pb, Zn, Cd, Cu) здатні 
накопичуватись у тканинах морських організмів, що призводить до погіршення 
якості біоресурсів. Серед важких металів (ТМ) високою токсичністю відносно 
живих організмів вирізняється мідь. Надмірне надходження в організм цього 
металу викликає пошкодження ферментних систем, а також структури і мембран 
клітин. Двостулкові молюски-фільтрати часто розглядаються як індикатор 
гострого і хронічного забруднення середовища їх проживання. З огляду на те, 
що мідії є важливою функціональною ланкою прибережних морських екосистем 
Чорного моря і перспективним об’єктом для культивування, актуальним залиша-
ється питання про особливості тканинного розподілу міді у М. galloprovincialis. 
У статті обговорюються також особливості накопичення іонів міді в черепашці, 
гепатопанкреасі, зябрах, гонадах, статевих клітинах і міжстулковій рідині мідії 
М. galloprovincialis в літньо-осінній період. Визначено внесок кожної з дослі-
джуваних тканин у сумарний вміст міді у молюска.
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Шекк П. В. Екологічні чинники формування природної продуктивності 
водойм північно-західного Причорномор’я // Екол. науки : наук.-практ. 
журн. – 2015. – № 1 (8). – С. 45-53.

Лимани і лагуни Причорномор’я – високопродуктивні природні екосистеми. 
Особливості природних умов у поєднанні з присутністю в складі флори і фауни 
прісноводних, солонуватоводних і морських форм визначають велику біологічну 
ріноманітність і високу продуктивність таких екосистем. На жаль, сьогодні 
деякі з них з різних причин утратили своє рибогосподарське значення. Така ж 
доля спіткала Покровські озера, Малий Сасик, Джаншейське озеро і деякі інші 
водойми. Екологічний стан багатьох приморських лиманів і лагун під впливом 
антропогенних чинників зазнав значних змін, що відбилося на їх продукційних 
можливостях. Разом з тим, більшість приморських водойм півдня України і сьо-
годні залишаються достатньо перспективними для розвитку різних напрямів 
аквакультури. 

Біота і біологічна продуктивність лиманів і лагун Причорномор’я залежать 
від їх гідролого-гідрохімічного режиму, формування якого відбуваєтся в ос-
новному за рахунок прісноводного стоку і притоку морських вод. Осолонення 
водойм призводить до перебудови біоценозів, зменшення біологічного різно-
маніття іхтіофауни і зниження рибопродуктивності. Високою продуктивністю 
вирізняються солонуватоводні екосистеми зі стійким гідролого-гідрохімічним 
режимом, багатою кормовою базою і наявністю популяцій промислових риб, 
що самовідтворюються. Найбільш сприятливі умови мають лимани відкритого 
типу і закриті водойми з постійним прісноводним стоком (Хаджибейський 
лиман). Водойми напівзакритого типу найуразливіші, їх продукційні можливості 
практично повністю залежать від наявності зв’язку з морем. 

Одна з найбільш продуктивних водойм північно-західного Причорномор’я – 
Хаджибейський лиман. Опрісненість вод, природні популяції піленгаса, карася 
і судака, здатних до самовідтворення, і щорічне штучне зариблення коропом 
і рослиноїдними рибами сформували в лимані збалансований іхтіоценоз, здатний 
ефективно використовувати природні кормові ресурсі. Такі чинники, разом із 
застосуванням активних знарядь лову, забезпечили високу рибопродуктивність 
лиману. Крім того, об’єктом промислу в Хаджибейському лимані стають мідії 
і креветки.

Шекк П. В. Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского 
лимана под действием антропогенных факторов и пути его целе-
направленного формирования // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки. Серія : Біологічні науки. – 2015. – № 2 (303). – С. 76-82.

Хаджибейський лиман – високопродуктивна водойма, але під впливом ан-
тропогенних чинників, зміни гідролого-гідрохімічного режиму лиман послідовно 
перетворювався з полігалінного на мезогалінний – олігогалінний – прісноводний. 
В останні роки в лимані зустрічалося до 21 виду риб. Багато з них (калкан, вугор, 
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осетер, сом, глоса та ін.) потрапили в лиман випадково або внаслідок обмеженої 
інтродукції. Водночас виживання і зимівля у лимані цих об’єктів дає змогу зробити 
висновок про відповідність умов водойми їх еколого-біологічним потребам. Нині 
лиман є солонуватоводною водоймою-накопичувачем, що уможливлює ціле-
спрямоване формування видового складу іхтіофауни і розширення ії видового 
різноманіття за рахунок інтродукції цінних видів солонуватоводних і прохідних риб.

Шекк П. В. Іхтіофауна водойм Національного природного парку 
«Тузлівські лимани» // Рибогосп. наука України. – 2015. – № 2 (32). – С. 5-19.

До складу Національного природного парку «Тузлівські лимани» входять: 
Тузлівські лимани, озера Малий Сасик та Дженшейське, прилегла до морської 
коси прибережна акваторія моря шириною 200 м та довжиною 29 км. У статті 
подано результати дослідження складу іхтіофауни цих акваторій, оцінку її су-
часного стану та перспективи рибогосподарського використання. Встановлено, 
що у 2011-2014 рр. в цих акваторіях зустрічалося 72 види риб (30 родин), у тому 
числі в прибережній зоні моря – 58, в озерах – 28 ; у лиманах – 31 вид. Іхтіофауна 
акваторій парку включає 6 видів риб, внесених до Червоної книги України; 7, 
що охороняються Бернською конвенцією; 4, що входять до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони природи; 16, що внесені до Червоної книги Чорного 
моря.

Автор вважає, що для оптимізації екологічного стану лиманів, збереження їх 
унікальних біоценозів, сучасного господарського статусу, біологічного різнома-
ніття біоти і високої рибопродуктивності необхідно побудувати та забезпечити 
функціонування мінімум двох обловно-запускних каналів в морській косі.

Шекк П. В. Характеристика состояния ихтиофауны и перспективы 
рыбохозяйственного использования Тилигульского лимана // Вісн. 
Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія : Біологія.– 2015.– № 1 (69).– С. 54-60.

Встановлено, що якісний склад іхтіофауни та формування водних біоре-
сурсів Тилігульського лиману залежить від гідролого-гідрохімічного режиму 
водойми і солоності його вод. Сьогодні іхтіофауна лиману представлена 37 
видами риб. Для підвищення рибопродуктивності, поліпшення якісного складу 
та біорізноманіття іхтіофауни рекомендується інтродукція у водойму деяких 
видів осетрових, лососевих, кефалевих, бичкових та інших.

Активність трансаміназ в організмі прісноводних риб за дії іонів 
заліза / О. О. Рабченюк, В. Я. Бияк, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наук. 
зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – 2016. –  
№ 1( 65).– С. 130-133.

Науковці вивчали біологічні закономірності адаптації риб до дії металів, 
досліджувався вплив підвищених концентрацій (2 і 5 ГДК) іонів заліза у водному 
середовищї на активність трансаміназ у печінці та сироватці крові коропа 
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Cyprsnus carpio L. і щуки Esox Lucius L. Встановлено, що підвищені концентрації 
іонів заліза в значній мірі модулюють функціональну активність амінотранс фераз 
в тканинах досліджуваних видів риб. Високий рівень металу у воді призводить 
до порушення процесів переамінування в організмі риб.

Бєлошапка Т. В. Вплив вітамінів А і В6 на рибницько-біологічні показ-
ники цьоголіток коропа кої (Cyprinus carpio koі ) // Рибогосп. наука 
України. – 2016. – № 2. – С. 88-96.

За результатами досліджень встановлено, що додавання до корму піри-
доксину та ретинолу суттєво підвищує рівень виживання цьоголіток коропа 
кої відповідно на 12, 0% та 16,0%. Встановлено загальний позитивний вплив 
досліджуваних вітамінних добавок на виживання і масу, загальну довжину 
тіла, промислову довжину і найбільшу висоту тіла цьоголіток коропа кої. 
Разом з тим, за більшістю досліджених параметрів маси і розмірів мальків 
найкращі показники отримані при використанні вітаміну В6, інкапсульованого 
у полімерні носії.

Важкі метали в органах і тканинах стерляді (Acipenser ruthenus L.) 
Дніпровско-Бузького лиману = Heave metals in organs and tissues of 
starlet (Acipenser ruthenus L.) іn the Dnieper-Bug estuary / Ю. М. Ситник, 
Ю. В. Пилипенко, П. Г. Шевченко [та ін.] // Рибогосп. наука України. – 
2016.– № 3. – С. 5-21.

Мета роботи : дослідити та проаналізувати особливості накопичення 
важких металів (Cu, Re, Zn, Cd, Pb,Cо, Ni і Mn) у внутрішніх органах і тканинах 
стерляді (Acipenser ruthеnus Lіnnaeus, 1758) для виявлення закономірностей 
їх накопичення та прогнозування впливу токсичного наватаження на орга-
нізм осетрових риб, а також оцінити поліметалічне навантаження на цей вид 
у Дніпровсько-Бузькому лимані. Встановлено, що важкі метали в органах і тка-
нинах стерляді (весна 2016 р.) розподіляються залежно від їх фізико-хімічних 
властивостей і функціональних особливостей. У найбільшій кількості мідь, залізо 
і цинк накопичуються в печінці, марганець і кобальт – у зябрах. Токсичні метали 
(свинець і кадмій) більшою мірою концентруються в зябрах, шкірі і печінці. 
Максимальний вміст в органах і тканинах стерляді характерний для заліза 
і цинку, а мінімальний – для кадмію і кобальту. Результати роботи послужать 
базою для моніторингу хімічного забруднення водойм України.

Водяніцький О. М. Вплив температурного та кисневого режи-
мів водного середовища на виживаність і розвиток коропових 
риб / О. М. Водяніцький, М.Т. Прімачов // Наук. вісн. НУБІП. Серія : 
Біологія. Біотехнологія. Екологія. – 2016. – № 234. – С. 70-77. 

Ембріони риб особливо чутливі до впливу несприятливих чинників на-
вколишнього середовища, зокрема до дефіциту кисню, різкого коливання 
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температури, які виходять за межі оптимуму. Ці чинники впливають на енерге-
тичний і пластичний обмін, порушують розвиток окремих органів, спричиняють 
появу аномально розвинутих ембріонів. У статті досліджено вплив коливань 
температури та вмісту розчиненого кисню у природних водоймах на ембріо-
нальний розвиток білого товстолобика, білого амура і коропа. Встановлено, що 
за нетипового підвищення температури води та зниження вмісту розчиненого 
кисню значно зменшується життєздатність ембріонів риб. Ці умови спричиняють 
затримку проходження ембріональних стадій розвитку, змінюють масо-розмірні 
характеристики личинок та є причиною появи аномально розвинених особин.

Вплив різних добрив на формування гідрологічного режиму виро-
щувальних ставків / Т.В. Григоренко, О. М. Колос, Н. М. Савенко,  
Н.Г. Михайленко // Рибогосп. наука України. – 2016. – № 3. – С. 22-31.

У статті представлено результати досліджень гідрохімічного режиму 
вирощувальних ставків ДП ДГ «Нивка» при застосуванні різних видів добрив. 
Встановлено, що гідрохімічний режим дослідних вирощувальних ставків 
формувався під впливом джерела водопостачання та заходів, спрямованих 
на підвищення розвитку природної кормової бази (внесення перегною великої 
рогатої худоби (ВРХ) та мікродобрива «Росток» Макро). Достовірної різниці 
між гідрохімічними показниками при застосуванні різних видів добрив не ви-
явлено. Динаміка сезонних змін основних хімічних показників води в обох 
дослідних ставках була схожою. В цілому, гідрохімічний режим вирощувальних 
ставків при застосуванні як перегною, так і мікродобрива «Росток» Макро 
був задовільним і придатним для вирощування рибопосадкового матеріалу 
коропа. Отримані дані можуть бути використані для розроблення практичних 
рекомендацій щодо оптимізації умов вирощування рибопосадкового матеріалу.

Галімова М. Безпритульна риба : інтерв’ю з головою Асоц. рибалок 
України О. Чистяковим // Екол. вісн. – 2016, № 3 (97). – С. 23-25.

У 1991 р. Україна входила до п’ятірки найпотужніших рибодобувних країн 
(238 риболовецьких суден лише для океанічного лову) виловлювали 1 млн 
100 тис. тонн риби, що повністю насичувало внутрішній ринок. Нині залиши-
лося 9 суден, які ще в змозі вести лов риби у Світовому океані. На внутрішніх 
водоймах, в Азовському і Чорному морях у 2015 р. було виловлено 88,5 тис. 
тонн – це найнижчий показник за всю історію вітчизняного рибпрому. Із 19 
тисяч рибоводних господарств у власності держави залишилося лише 8 заво-
дів. Держава не контролює кількість та видовий склад риби, яку вирощують 
приватні підприємці. Задіяно лише десяту частину водних угідь, придатних 
для розвитку аквакультури, 60% з них використовують або неефективно, або 
не за призначенням: на 1 га водної гладі вирощують менше 4 центнерів риби.

У 2015 р. українці спожили 480 тис. тонн риби й рибної продукції, з яких 
85% становив імпорт. Найбільшим постачальником риби в Україну є Норвегія 
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(70%), Ісландія, Канада, Америка та Росія (15%), азітські країни (5%). Можливості 
природи небезмежні, популяції багатьох видів риби дуже скоротилися, тому 
виходом з такої ситуації О. Чистяков вважає розвиток аква- та морекультури, 
що є світовою практикою. Розвинуті країни до 2 020 р. планують наповнювати 
світовий продуктовий кошик на 35 % рибою з дикою природи, на 65 % – штучно 
вирощеною. Завдяки цьому ми зможемо не лише себе нагодувати, а й поставляти 
рибу на експорт! Наприклад, у Китаї торік виростили 45 млн тонн риби, в Ізраїлі 
(за наявності пустель) вирощують стільки риби, що покривають свої потреби,  
ще й відправляють на експорт. Українські програми дали змогу Ізраїлю посісти 
в 2015 р. третє місце з виробництва червоної ікри. Наші рибоводи своєю працею 
і знаннями на перше місце в світі з вирощування білуги вивели Румунію.

Гейна К. М. Морфологічні особливості, вікова структура та темпи 
росту краснопірки (Scardinius Erythrophthalmus L, 1758) Дніпровсько-
Бузької гирлової системи // Рибогосп. наука України.– 2016. – № 4 
(38). – С. 64-75.

Аналіз основних біологічних показників краснопірки Дніпровсько-Бузької 
гирлової системи свідчить про задовільний стан стада в цілому. Проте спостері-
гається зростання середнього віку стада, що є певним свідченням посиленого 
тиску на ліве крило вікового ряду, коли при незначних обсягах промислового 
вилучення і кількості хижаків, головним регулятором чисельності молодших 
вікових груп стає аматорське рибальство. Отримані в процесі досліджень дані 
мають стати науковим підгрунтям оптимізації промислового навантаження 
на аборигенну іхтіофауну Дніпровсько-Бузької гирлової системи, що набуває 
актуальності стосовно природоохоронних заходів, спрямованих на збереження 
біорізноманіття акваторій України.

Говорин И. А. Межгодовые изменения численности биомассы мидии 
Mytilus Galloprovincialis lam. и митилястера Mytilaster lineatus gmel. 
в перифитонных поселениях у Одесского побережья Черного моря /  
И. А. Говорин, Е. И. Шацилло // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. 
Серія : Біологія. – 2016. – Т. 21, вип.1 (38).– С. 117-127.

Впродовж 2006-2015 рр. вивчався кількісний розподіл мідій Mytilus 
galloprovincialis (Lamarck, 1819) і мітілястера Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) 
у перифітонних поселеннях цих молюсків на бетонних траверсах у чотирьох 
мілководних акваторіях одеського узбережжя (район мису Ланжерон, північ-
но-західна частина Чорного моря). Обрані акваторії розрізняються за своїми 
гідрологічними умовами внаслідок різного ступеня ізольованості від відкритого 
морського простору системою бетонних берегозахисних споруд (наводних 
траверсів та занурених хвилеломів). На підставі багаторічного періоду спо-
стережень зафіксовані значні міжрічні зміни кількісних показників молюсків 
у перифітонних поселеннях у залежності від гідрологічних та кліматичних 
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складових. Негативним фактором, що спричиняє деградацію поселень цих 
молюсків, є аномально висока температура водного середовища в літні місяці. 

Градович Н. І. Вплив активної реакції водного середовища на акумуляцію 
окремих важких металів у м’язовій тканині білого товстолобика // 
Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринар. медицини та біотехнології 
ім. С. З. Гжицького. Серія «Сільськогосподарські науки» . – 2016. –  
Т. 18, № 1(65), ч.3. – С. 191-195.

Досліджено вплив активної реакції водного середовища на особливості 
накопичення свинцю та кадмію у м’язовій тканині одноліток білого товстолоба 
(Hypophthalmichthys molitri). Вивчено вплив показника рН у лабораторних умо-
вах при дії граничних та кратних їм концентрацій іонів цих металів. Встановлено, 
що у кислому середовищі більш інтенсивно накопичується свинець, а у луж-
ному – кадмій. Доцільність таких досліджень зумовлена необхідністю корекції 
кругообігу важких металів у довкіллі та зниження екологічного навантаження 
в окремих ланках трофічного ланцюга.  

Дармаграй Л. М. Застосування кормів у рибництві як фактора 
підвищення продуктивності водойм / Л.М. Дармаграй, В.Й. Божик, 
В.В. Сенечин // Науково-технічний бюлетень Державного науко-
во-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів 
та кормових добавок та Інституту біології тварин. – Львів, 2016.– 
Вип. 17, №2. – С. 313-320.

Значне збільшення виробництва риби та продукції з неї можливе шляхом 
вирощування її у внутрішніх водоймах та інтенсифікації рибництва. Інтенсифікація 
рибництва – неминучий процес, який диктується зростаючими потребами на-
селення в живій і охолодженій рибі і зменшенням вилову океанічної і морської 
риби. Важливим у цьому процесі є визначення основних шляхів та вирішення 
поставлених завдань. Автори вважають, що основою повинна бути екологічна 
концепція інтенсифікації рибництва, що дозволить виробити чіткі принципи, 
якими потрібно керуватися. Реалізація основних її положень на практиці приведе 
до створення нової, біонічної, технології вирощування риби, до зміни звичного 
вигляду ставків, рибоводних ємностей, інкубаційних цехів, транспортних засобів 
для перевезення риби, до створення нового класу самокерованих механізмів, 
кормороздавачів, аераційних установок, удосконалення виробничих процесів, 
засобів для профілактики і лікування захворювань тощо.

Желтов Ю. О. Рекомендації із застосування вітамінних та фермент-
них препаратів у годівлі коропа / Ю. О. Желтов, О. О. Олексієнко,  
В. І. Грех // Рибогосп. наука України. – 2016. – № 2. – С. 82-87.

Важливим чинником збалансованої годівлі риб є введення до основного 
раціону мінеральних речовин, які відіграють важливу роль у забезпеченні 
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структурних і матаболічних процесів в їх організмі на всіх етапах вирощу-
вання риби, особливо на ранніх етапах онтогенезу. Надлишок або нестача 
окремих мінеральних елементів призводить до зниження резистентності риб 
і порушення обміну речовин в їхньому організмі і, як наслідок, до зниження 
рибопродуктивності та збільшення витрат корму. Дослідження показали, що 
збагачення комбікормів вітамінними і ферментними препаратами позитивно 
впливає на фізіолого-біохімічні та рибогосподарські показники, а також 
на економічну складову ведення рибного господарства.

Лабораторне виготовлення гранульованих кормів – основа для ви-
вчення ефекту біологічно активних добавок при вирощуванні осетро-
вих риб / О. І. Худий, Л.В. Худа, М.І. Голубєв [та ін.] // Наук. вісн. Чернів. 
нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. Серія : Біологічні системи. – 2016. – 
Т. 8 (1). – С. 15-19.

Вирощування риби в системі замкнутого водопостачання за наявності 
бактеріальної мікрофлори висуває особливі вимоги до якості комбікормів. 
Науковці апробували розроблену на основі модифікованої рецептури 
комбікорму БМ-1 базової кормосуміші, що використовувалася при ви-
рощуванні осетрових риб в умовах рециркуляційної системи. Основним 
джерелом білка при виготовленні корму було використано рибне борош-
но (46%), додатковим – м’ясо-кісткове борошно. Позитивні результати 
були відзначені в усіх дослідних групах осетрових (стерлядь, сибірський 
осетер, гібрид стерляді та бестера). Корм успішно зарекомендував себе  
у дослідженнях низки кормових добавок, зокрема каротинвмісних дріжджів 
роду Rhodothorulla, імуномодулятора ДОН-IR, а також цеолітів як джерела 
мікроелементів.

Марченко С. І. Особливості правового регулювання рибного госпо-
дарства в Україні // Наук. вісн. НУБІП України. – 2016. – № 243. –  
С. 85-93.

Україна має вихід у будь-яку точку Світового океану і доступ до його 
сировинних біоресурсів, протяжність берегової лінії в 2 782 км та 1,3 млн га 
внутрішніх водойм, це об’єктивно зумовлює існування рибного господарства 
як пріоритетної галузі національної економіки, його підтримку та розвиток. 
Рибне господарство України має стратегічне значення у гарантуванні продо-
вольчої безпеки держави.

У статті досліджуються актуальні проблеми правового регулювання 
рибного господарства України; визначено та охарактеризовано юридичні 
ознаки рибництва та рибальства як основних підгалузей рибного господарства 
України. З метою ефективного використання потенціалу рибної галузі слід 
враховувати специфічні особливості рибництва та рибальства як окремих 
видів агробізнесу у правовому регулюванні.
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Паламарчук Р. А. Вплив згодовування амаранту (Ama ranthus) на риб-
ницькі та деякі фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа /  
Р. А. Паламарчук, О. В. Дерень, Г.В. Качай // Рибогосп. наука України. – 
2016. – № 2. – С. 73-81.

Дослідження, які проводила Львівська дослідна станція Інституту рибного 
господарства НАН України, показали, що використання амаранту в годівлі 
дволіток коропа позитивно впливає на їх ріст та виживання, поживність м’яса 
та збільшення вмісту гемоглобіну в крові. Впровадження отриманих результатів 
забезпечить підвищення рибопродуктивності ставків за рахунок штучних кормів 
поліпшеного складу. Це дозволить отримувати вищі прирости при вирощуванні 
та поліпшити фізіологічні показники коропа.

Рыбаки впервые с 1977 года сработали с прибылью // Порты 
Украины. – 2016. – № 1 (153). – С. 6.

У 2015 р. океанічний риболовецький флот України отримав близько 
19 млн грн прибутку (175 тис. доларів США). Це стало можливим після погашення 
боргу державних компаній в 1990 – 2000 рр.) перед іноземними кредиторами 
та завдяки відновленню контролю та розблокуванню діяльності державної ри-
боловецької компанії «Фішинг Компані» та державного підприємства «Сервіс», 
які є власниками суден.

Симон М. Ю. Застосування артемії (Artemia) в годівлі молоді осетро-
вих видів риб (Acipenseridae) : (огляд) // Рибогосп. наука України.– 2016. – 
№ 2. – С. 97- 22.

Огляд наукових праць виявив, що технологія застосування артемії в годівлі 
осетрових риб продовжує розвиватися, оскільки вона є оптимальним кормо-
вим організмом для застосування в годівлі молоді осетрових. Наведено схеми 
розрахунків для декапсуляції та інкубації артемії. Розглянуто основні техно-
логічні етапи підготовки артемії перед використанням її в годівлі – активацію, 
гідратацію, декапсуляцію, інкубацію, дегідратацію. Висвітлено вплив збагачених 
біологічно активними речовинами науплій артемії на молодь осетрових риб. 
Результати досліджень мають практичне значення для науковців, які дослід-
жують особливості годівлі молоді осетрових видів риб, зокрема природними 
кормами. Технологія застосування артемії потрібна рибоводам-осетроводам.

Симон М. Ю. Особливості травлення осетрових видів риб (Acipenseridae) : 
(огляд) // Рибогосп. наука України. – 2016. – № 2. – С. 123- 136.

Процеси травлення осетрових, у цілому аналогічні таким у хрящових 
і костистих риб, мають низку видових відмінностей. Зокрема, травні ферменти 
осетрових мають ширший температурний та водневий діапазони. У роботі 
описано вплив статевих та вікових чинників на травні ферменти осетрових. 
Викладено закономірності циркадних ритмів осетрових. Показано особливості 
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роботи печінки та її участі в ліпідному обміні та системі антиоксидантного за-
хисту. Розглянуто основні фізіологічні засади порожнинного та мембранного 
травлення. Висвітлено формування травної системи в онтогенезі осетрових риб. 
Систематизовані у дослідженні дані мають бути цікавими для широкого кола 
науковців у двох основних напрямах. По-перше, хоча осетрові є реліктовим 
видом, адаптація їхньої травної системи триває досі, даючи змогу проаналізувати 
еволюційний розвиток виду. По-друге, травна система осетрових видів риб 
за своєю будовою наближена до травної системи безхвостих амфібій, відріз-
няючись від травної системи інших хрящових та костистих риб. 

Снигирев С. М. Динамика уловов и современное состояние за-
пасов карася серебряного Carassius gibelio и леща Аbramis brama 
в Днестровском лимане за 2004-2014 гг. // Гидробиол. журн.– 2016. –  
Т. 52, № 3. – С. 35-44.

Рибні ресурси нижнього Дністра, що до недавнього часу вирізнялися 
видовою різноманітністю та великою кількістю, нині перебувають у незадо-
вільному стані. Падіння уловів і скорочення запасів риби обумовлене не лише 
кліматичними змінами і значним збільшенням антропогенного навантаження, 
а й неправильною системою рибальства, інтенсивністю використання рибних 
стад, реконструкцією знарядь лову. Мета роботи – вивчити стан запасів основних 
промислових видів у лимані. Матеріал збирався в ході комплексних іхтіологічних 
робіт у 2003-2014 рр. Дослідження проводилися на контрольно-спостережно-
му пункті Одеського центру Південного НII морського рибного господарства 
і океанографії на базі приватного рибодобувного підприємства «Калкан». Автор 
наводить динаміку вилову, віковий склад, розмірно- масову характеристику 
уловів карася срібного Carassius gibelio (Bloch, 1782) та ляща Аbramis brama 
(Linnaeus, 1758), що є основними промисловими видами риб у Дністровському 
лимані. Показане скорочення вікового складу цих популяцій, що є наслідком 
інтенсивного промислу; наведене розрахункове значення параметрів лінійного 
зростання (за Берталанфі), коефіцієнтів загальної, природної та промислової 
миттєвої смертності, з використанням яких зроблено оцінку запасів досліджу-
ваних видів. Встановлено, що сучасний запас карася у Дністровському лимані 
складає близько 1 150 т, ляща – близько 630 т.

Снигирев С. М. Динамика и структура уловов сельди черномор-
ско-азовской Alosa immaculate Bennett, 1835 в Днестровском лимане 
за 1994 – 2016 гг. // Рибогосп. наука України. – 2016. – № 4 (38). – С. 52-62.

Автор характеризує динаміку вилову, віковий та статевий склад, а також 
розмірно-масові параметри оселедця чорноморсько-азовського у Дністровському 
лимані протягом 1994-2016 рр. Показано залежність уловів від водності р. Дністер. 
Встановлено, що в сучасних уловах переважають 3-річні (40,5 – 59,2% загального 
вилову) та 4-річні (30,7– 42,0%) особини. Внаслідок інтенсивності промислу старші 
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вікові групи нечисленні. Запас оселедця, що зайшов у Дністровський лиман 
в 2016 р., оцінений у 221 т. Для збільшення запасу автор рекомендує подовжити 
період заборони на спеціалізований промисел оселедця в період нерестового 
ходу, щоб забезпечити прохід більшого числа особин до місць нересту.

Сучасні методи молекулярної діагностики захворювань риб : (огляд) / 
О. В. Запоїло, Ю.П. Рудь, І. А. Запоїло, І. І. Грициняк // Рибогосп. наука 
України. – 2016. – № 2. – С. 48-64. 

Молекулярні методи діагностики (ММД) мають високу діагностичну точ-
ність і водночас є більш простими у практичному використанні порівняно 
з традиційними підходами до ідентифікації патогенних організмів. Протягом 
останніх років спостерігається стрімка еволюція молекулярної діагностики 
захворювань у рибництві : зокрема, це полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), 
рестрикційний аналіз, ДНК-мікрочіпування, іn situ- гібридизація та цикл опосеред-
кованої ізотермічної ампліфікації. Оскільки згадані способи дозволяють виявити 
та ідентифікувати патогенні організми у риб-носіїв, їх можна використовувати 
не лише з метою діагностики, але і для профілактики спалахів захворювань. 
У вітчизняному рибництві молекулярні методи діаностики захворювань не набули 
широкого використання через відсутність публікацій на цю тему. Представлений 
огляд сучасних молекулярних методів діагностики у рибництві орієнтований 
на практичне застосування. Узагальнена аналітична інформація може бути вико-
ристана при плануванні потокових та диференційованих діагностичних заходів 
(як оперативних, так і профілактичних), а також буде корисною при створенні 
комплексних діагностичних підходів загального та індивідуального характеру.

Халаим А. А. Макрозообентос водохранилища Сасык в современ-
ных экологических условиях / А. А. Халаим, М. М. Джуртубаев,  
В. В. Заморов // Гидробиол. журн. – 2016. – Т. 52, № 6. – С. 60-67. 

У статті представлено характеристику макрозообентосу водосховища 
Сасик у сучасних екологічних умовах (2013-2014 рр.). Розглянуто таксономічний 
склад, чисельність і біомасу макрозообентосу різних екологічних зон водойми 
в сезонному та міжрічному аспекті, наведено оцінку продукції основних груп 
кормового макрозообентосу.

Абрам’юк І. І. Особливості плавальної здатності ранньої молоді ко-
ропових риб у зв’язку з формою їх тіла / І. І. Абрам’юк , С. А. Афанасьєв, 
М.Т. Прімачов // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : 
Біологія. – 2017.– № 4(71). – С.78-84.

Для захисту молоді риб у зоні антропогенного стоку потрібні рибозахисні 
споруди. Для коректної їх роботи та розробки нових конструкцій необхідно 
мати дані про плавальну здатність молоді риб. Плавальна здатність риб – це 
комплексна характеристика, що включає кидкові, максимальні і крейсерські 
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швидкості плавання. Ці показники визначають здатність риб протидіяти потокам 
води, а також тривалість їх перебування на течії різної швидкості. Автори статті 
встановили, що ранні личинки коропових риб – плітка Alburnus alburnus (L.), 
плоскирка Blicca bjoerkna (L.), гірчак Rhodeus amarus (Bloch), короп Cyprinus 
carpio (L.) – характеризуються близькими показниками максимальної швидкості 
плавання, що пов’язано зі схожістю форми їх тіла. У процесі перетворення 
на мальків молодь набуває характерних для свого виду пропорцій, що обу-
мовлює різницю в їх макисмальній швидкості плавання.

Адаптації риб і ракоподібних до токсичного водного середови-
ща / В. П. Гандзюра [та ін.] // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту  
ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – № 4(71). – С. 85-91.

Одним з важливих напрямів біотестування є розроблення ефективних 
біологічних методів оцінки якості води, оскільки останнім часом забруднення 
води набуло тривалого і комплексного характеру. В цих умовах багато організмів 
змогли адаптуватися до підвищених концентрацій токсичних речовин у воді. Це 
призвело до того, що оцінка стану водного середовища методами біотестування 
і біоіндикації здійснюється з великою похибкою, тому що не враховується адап-
тація організмів в умовах токсичності місць їх існування. Саме тому завданням 
авторів статті було з’ясувати можливості та механізми адаптації гідробіонтів 
до токсичного забруднення води, зокрема риб і ракоподібних, до залишкового 
токсичного забруднення міських стічних вод після їх біологічного очищення. 
Встановлено, що за несприятливих умов існування в популяціях гідробіонтів 
збільшуються показники плодючості на фоні зниження значень виживання. 
У риб у токсичному середовищі зростає інтенсивність метаболічних процесів 
за рахунок зменшення маси і розмірів тіла. Це сприяє підвищенню резистент-
ності гідробіонтів до несприятливих умов водного середовища.

Адаптивний потенціал рапани різного віку, статі та розміру /  
В. А. Топтіков, О. О. Ковтун, Т.Г. Алєксєєва, В. М. Тоцький // Гидробиол. 
журн. – 2017. – Т. 53, №. 3. – С. 31-40.

Одним із видів-вселенців, що істотно порушив біологічну рівновагу екосис-
теми Чорного моря, є хижий черевоногий молюск рапана жилкувата. Завдяки 
своїй здатності легко пристосовуватися до різних умов, рапана дуже швидко 
поширилася по всій акваторії Чорного моря і дуже негативно вплинула на стан 
донних біоценозів. Метою досліджень було експериментально визначити 
залежності адаптивного потенціалу рапани від розмірів, віку і статі. Адаптивні 
можливості молюсків вивчали за часом виживання в умовах безводного середо-
вища. Проведені дослідження підтвердили зв’язок адаптивних спроможностей 
статевозрілих особин рапани з їхніми лінійно-масовими розмірами, віком 
та статтю: більш витривалими були дрібні особини, молодь молюсків більш 
чутлива до несприятливих умов, менша виживаність властива самцям.
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Алхімов Є. М. Сучасний стан вирощування ремонтних цьоголіток 
осетроподібних риб (Acipernseriformes) в умовах півдня України /  
Є.М. Алхімов, В. Ю. Шевченко // Рибогосп. наука України. – 2017. – № 1. – С. 52-63.

Дослідженнями встановлено, що фізико-хімічні параметри води у ставках 
господарств відповідають існуючим у ставковому рибництві нормативам; рівень 
розвитку природної кормової бази є задовільним для вирощування ремонтного 
матеріалу осетроподібних. Результати вирощування осетроподібних у моно- 
та полікультурі свідчать на користь полікультури. Отримані результати можуть 
бути використані в рибницькій практиці для оцінки екологічної ситуації в ставках. 
Вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних у полікультурі дозволяє 
повніше використовувати природну кормову базу, підвищувати продуктивність 
водойм та ефективно використовувати вирощувальні площі господарств.

Астафуров Ю. О. Еколого-географічні основи вирощування східної 
прісноводної креветки Macrobrachium nipponense (DE HAAN 1849) 
у водоймах півдня України // Матеріали наукової конференції молодих 
вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 136.

У статті йдеться про акліматизацію східної прісноводної креветки 
Macrobrachium nipponense у водоймах України, про значення вирощування 
нових об’єктів аквакультури, в тому числі ракоподібних. Східна прісноводна 
креветка Macrobrachium nipponense поширена в Тихоокеанському регіоні. 
Зустрічається в прісноводних і солонуватоводних водоймах Японії, Китаю, 
Кореї, Тайваню, В’єтнаму. M. nipponense є важливим об’єктом рибальства 
та аквакультури в країнах південно-східної Азії. Обсяг виробництва японської 
прісноводної креветки в Китаї досягає сьогодні 100 000 т і продовжує зростати. 

Завдяки дивовижній екологічній пластичності в 1960-х роках японська 
креветка широко використовувалася для акліматизації у водоймах-охолод-
жувачах електростанцій Росії, Білорусіі, Молдови. У 1986 р. М. nipponense була 
інтродукована з водосховища-охолоджувача Березанської ГРЕС (Білорусь) 
у Кучурганське водосховище (Молдова). До кінца минулого століття східна 
прісноводна креветка не тільки акліматизувалась у Кучурганському водосховищі 
та сформувала там стійку популяцію, а й вийшла в річки Турунчук і Дністер, 
поширившись на всій акваторії від м. Тирасполя до Дністровського лиману. 
Специфічні негативні наслідки акліматизації креветки для навколишнього 
середовища водойм півдня Україні не встановлені. Натомість вид органічно 
інтегрувався в екосистему Дністровського лиманно-гирлового комплексу, 
зайняв вільну трофічну нішу і сам став важливою складовою екоценозу. 

Кодекс ведення відповідального рибальства ФАО передбачає забезпечен-
ня сталого розвитку рибного господарства в регіоні. Товарне вирощування 
нових об’єктів аквакультури, в тому числі ракоподібних, оптимізація штучних 
екосистем – це новий перспективний напрям розвитку агропромислового 
комплексу Півдня України.
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Бережна М. С. Підвищеня ефективності вирощування риб в садках 
за рахунок впровадження полікультури // Матеріали наукової конфе-
ренції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 62. 

Автор розповідає про ефективність і перевагу вирощування риби в по-
лікультурі, що визначається, головним чином, характером живлення. Білий 
товстолоб харчується мікроскопічними водоростями і детритом і не вступає 
в пряму харчову конкуренцію з іншими видами риб. Більш того, спільне виро-
щування білого товстолобика з коропом позитивно впливає на обидва види.

Об‘єктом полікультури може стати і чорний амур, який харчується молюска-
ми і донними організмами. У полікультурі він, як і білий амур, виконує роль біоло-
гічного меліоратора, знищуючи проміжних хазяїв деяких паразитів. У водоймах 
зі значною кількістю молюсків чорний амур може забезпечити значну продуктив-
ність. Певний інтерес як об’єкта полікультури представляють буффало та усі види 
тиляпії. Результативним є спільне вирощування буффало і білого товстолобика. 
Для V-VII зон рибництва можна рекомендувати варіант полікультури, в якій спіль-
но з білим товстолобиком і великоротим буффало об’єктом вирощування буде 
канальний сом. Рибопродуктивність при цьому складає: канального сома – 2,5- 
3 т/га, білого товстолобика – 0,5-1, великоротого буффало – 0,3-0,5 т/га. Усі види 
тиляпії всеїдні, тому їх спільне вирощування з коропом при співвідношенні 
1:3 дозволяє істотно скоротити витрати кормів і поліпшити санітарний режим 
водойм, а також отримувати 20-25 кг риби з 1 м2 басейну.

Візуальний моніторинг дельфінів в прибережних водах острова 
Зміїний (Чорне море) в 2010-2016 рр. / С. М. Снігірьов, В. І. Медінець, 
О.М. Абакумов, В. З. Піцик // Вісн. Харків. нац. ун.-ту ім. В. Н. Каразіна. 
Серія : Екологія. – 2017. – Вип.16. – С. 91-95. 

У статті подані результати дослідження сезонного розподілу, міграції та по-
ведінки дельфінів: чорноморської морської свині (азовка), білобокого дельфіна 
(білобочка) та афаліни в прибережних водах острова Зміїний. На основі отриманих 
даних зроблено аналіз багаторічних спостережень. Показано динаміку реєстрації 
окремих видів дельфінів за сезонами року. Виявлено, що морська свиня біля 
острова в середньому зустрічалася найчастіше (74,5% від загальної кількісті всіх 
зареєстрованих дельфінів). Кількість зареєстрованих особин білобокого дельфіна 
та афаліни була значно меншою – 17,5 та 8,0% відповідно.

Воліченко Ю.М. Сезонні зміни морфофізіологічного стану коропових 
риб, вирощених за пасовищної технології в умовах півдня України / 
Ю.М. Воліченко, С.І. Пентилюк, І.М. Шерман // Рибогосп. наука України. – 
2017. – № 1. – С. 84-91.

Дані фізіологічного стану організму риб після зимового утримання свідчать 
про зниження вмісту загального білка крові, високу кількість еритроцитів – від 
1,7 у коропа до 2,4 млн/мкл у строкатого товстолобика та білого амура, високий 
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еритропоез (8,0-25,0 %) еритроцитів; зниження вмісту лейкоцитів з підвищенням 
частки нейтрофільних гранулоцитів у лейкоцитарній формулі. За біохімічним 
аналізом сироватки крові відзначено характерне зниження загального білка 
в крові та зниження глюкози в межах від 25,0 до 53,1%. Значно зменшується 
рівень тригліцеридів та холестеролу (24,7 – 59,5 %). Отримані результати можуть 
розглядатися як специфічний сигнал для проведення відповідних профілактич-
них заходів та оптимізації технологічних параметрів при організації процесу 
подальшого вирощування; вони також дозволяють науково обґрунтовано 
рекомендувати їх як компонент індикації якості та загального фізіологічного 
стану рибопосадкового матеріалу.

Жавнерчик О.В. Інституціональне середовище еколого-орієнтованого 
розвитку регіонального рибогосподарського комплексу // Матеріали 
міжнародної наукової конференції молодих вчених «Економіко-
екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 
29-30 черв. 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 34-40.

Визначальними для екологоорієнтованого розвитку регіонального рибо-
господарського комплексу є екологічні, матеріально-технічні та управлінські 
фактори, зокрема поточний стан матеріально-технічної бази рибодобування 
і рибопереробки; ефективність форм і методів регулювання рибогосподар-
ських процесів на різних рівнях управління. Саме тому процеси відтворення 
водних біоресурсів, їх охорони та раціонального використання, забезпе-
чення ефективного контролю за рибогосподарською діяльністю мають бути 
конкретними.

На жаль, фінансування регіональних програм, спрямованих на вирішення 
екологічних проблем регіонального рибогосподарського комплексу неза-
довільне. Так, наприклад, в Одеській області на розчищення та регулювання 
русел річок і водойм, підтримання сприятливого гідрологічного режиму 
та санітарного стану річок і водойм протягом 2015-2017 рр. кошти не були 
заплановані обласним бюджетом; Регіональна програма розвитку агропро-
мислового комплексу області на 2014-2018 рр. (пункт 5. Проведення рибо-
водно-меліоративних робіт на водоймах області з метою запобігання виходу 
риби з озер у Дунай, поліпшення екологічного стану водойм, умов нересту 
та нагулу риби, збільшення її вилову) протягом 2016 р. не фінансувалася, 
на 2017 р. передбачено фінансування програми на рівні 24 % від плану на всі 
заходи. Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області 
на 2014-2019 рр. (пункти 1.1.4. Відновлення та підтримка сприятливого гідро-
логічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби 
з шкідливою дією вод, 1.3.1. Виконання технічно-економічного обґрунтування 
з відновлення екосистеми лиману (озера) Сасик та реабілітації прилеглих 
територій) теж не фінансувалося.
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Іванов А. В. Стан міжнародної кооперації рибного промислу 
в Чорному і Азовському морях // Матеріали наукової конференції 
молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 62-63.

Автор статті, розглядаючи відносини України в галузі рибного промис-
лу в Чорному та Азовському морях з Російською Федерацією, Румунією, 
Болгарією,Туреччиною та Грузією, констатує, що з двосторонніх угод ефективно 
працює лише угода між Державним комітетом рибної промисловості та риб-
ного господарства України і Комітетом РФ з рибальства в Азовському морі. 
Щороку відбуваються сесії українсько-російської комісії з питань рибальства 
в Азовському морі, що дозволяє унормувати рибальство у басейні. Однак 
через ряд причин налагодити належним чином взаємодію не вдається.

Дія угоди з Грузією фактично призупинена. Внаслідок цього промисел 
українських рибалок на суднах під прапором України у водах під юрисдикцією 
цієї держави призупинено.

Україна опрацювала та направила Румунії як депозитарію Угоди пропозиції 
щодо можливих змін у тексті Угоди про рибальство у водах Дунаю, які врахо-
вують зміни на політичній мапі Європи, що відбуваються протягом останніх 
двох десятиліть. У 2011 р. було підписано угоду між Кабінетом Міністрів України 
і урядом Турецької Республіки та створено українську частину Спільного укра-
їнсько-турецького комітету з рибного господарства.

Марценюк В. М. Адаптивна біохімічна відповідь коропа та окуня 
на дію підвищеного температурного режиму вод / В. М. Марценюк,  
О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський // Наук. зап.Терноп. нац. пед. ун-ту 
ім. В. Гнатюка. – 2017. – № 1(68). – С. 83-89.

Температура води – один із найдієвіших екологічних чинників як наземного, 
так і водного середовища. Її зміна впливає не лише на швидкість протікання 
хімічних реакцій, але й визначає загальний фізіологічний стан організму. 
Діапазон температур для різних живих істот порівняно широкий, але в ек-
зотермних гідробіонтів навіть незначні коливання цього показника можуть 
викликати значні зміни в метаболізмі. У статті подані результати дослідження 
фізіолого-біохімічного стану та особливостей енергетичного обміну риб різних 
таксономічних статусів за дії підвищеної температури води. Виявлені зміни 
біохімічних показників у коропа і окуня – різні і свідчать про специфічну видову 
реакцію риб на нетипові зміни температурних умов.

Міндруль Т. Р. Основні фактори, що визначають перспективи рибного 
промислу в Азовському морі // Матеріали наукової конференції моло-
дих вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 63.

Схід України характеризується багатофункціональністю, у т.ч. наявністю роз-
виненої інфраструктури для промислового вилову риби та її переробки, а також 
потужного морського портового комплексу (Бердянський та Маріупольський 
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морські торговельні порти). Однак конфлікт на Сході України негативно вплинув 
на стан розвитку регіонального рибного промислу. Промисловий вилов риби 
в акваторії Азовського моря при раціональному веденні здатний забезпечити риб-
ною продукцією внутрішній ринок як регіону, так і України в цілому. Основними 
об’єктами промислу в Азовському морі є хамса азовська, тюлька, бички. Вилов 
риби в акваторії Азовського моря у 2013 р. склав понад 33 тис. тонн.

Нині існує ряд першочергових проблем, що можуть призвести до ма-
сового скорочення обсягів промислового вилову риби і тому потребують 
негайного вирішення. Це несанкціонований масовий вилов риби, поширення 
браконьєрства. Незважаючи на збільшення штрафів за незаконний вилов, 
ситуація з 2011 р. кардинально не змінилася. Найбільший штраф складає  
2 550 грн (за вилов гібридів осетрових риб), найменший – 17 грн за кожний 
незаконно виловлений кілограм тюльки і хамси. Боротьбі з браконьєрами 
перешкоджає низка чинників: акваторія Азовського моря недостатньо 
охоплена рибоохоронними службами; інспектори рибнагляду недостатньо 
оснащені плавзасобами, пальним для них; поширеними є корупційні дії – 
підкуп інспекторів рибнагляду браконьєрами.

Накопичення феруму в організмі прісноводних риб за його підвище-
ного вмісту у водному середовищі / О. О. Рябченко, В. О. Хоменчук,  
Б. З. Ляврін, В. З. Курант // Наук. зап. Терноп. нац. ун-ту ім. В. Гнатюка. – 
2017.– № 1(68). – С. 96-101.

Сполуки металів відіграють важливу роль у розвитку всіх живих організмів. 
Необхідними для нормальної життєдіяльності гідробіонтів, включаючи риб, є 
близько 25 хімічних елементів із групи металів. Входячи до складу багатьох 
органічних речовин або вступаючи з ними у взаємодію, метали впливають на пе-
ребіг багатьох біохімічних процесів. Іони металів здатні утворювати в тканинах 
міцні зв’язки з різними біологічно активними центрами. Значною мірою їх дія 
пов’язана з ферментами, що містять у своєму складі іони металів або активу-
ються ними. Об’єктом дослідження були короп і щука. Досліджено накопичення 
та перерозподіл заліза в організмі прісноводних риб за його підвищеного вмісту 
у воді (2 і 5 ГДК). У цілому слід зазначити, що накопичення важких металів у риб є 
активним, регульованим і тканинно-специфічним процесом, інтенсивність якого 
залежить від концентрації металу у воді, від його будови і хімічних властивостей, 
фізико-хімічних параметрів водного середовища, а також від фізико-біохімічних 
особливостей організму риб.

Нікітина М. Д. Аналіз стану осетрових риб в Азово-Чорноморському 
басейні // Матеріали наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 
трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 64. 

У статті йдється про те, що через тривалу та інтенсивну експлуацію люд-
ством осетрових, на думку експертів, вже пройдено точку неповернення 
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для природної популяції осетрових – можлива втрата їх генетичного фонду, 
тобто під питанням – виживання популяцій. Головними водоймами в світовому 
фонді осетрових є Каспійське і Азовське моря, де зосереджено понад 90% 
запасів цих риб. Вони живуть у морі, а нерестяться в річках. Основною нере-
стовою річкою для осетрових видів на території України є Дунай. Риби ведуть 
переважно донний спосіб життя, харчуючись дрібними рибками, безхребетними 
(молюсками або черв’яками) і комахами. Єдина осетрова хижачка, яка харчу-
ється виключно рибою – білуга. Риби родини осетрових занесені у міжнародну 
Червону книгу. На території України виявлено шість видів осетрових.

За даними 2001-2006 рр., незважаючи на різке падіння в останні десяти-
ліття чисельності осетрових видів риб, їх природний нерест у річках України 
продовжується : білуга (65,8%), стерлядь (25,65%), севрюга (4,9%), російський 
та атлантичний осетр (3,7%). Усі вони на українській і румунській ділянках річки 
перебувають під охороною закону, але заборона промислу осетрових в Україні 
(з 1995 р.) і внесення в Червону книгу України значущих позитивних резуль-
татів не дали : популяції осетрових – у критичному стані. Нині в Азовському 
та Чорному морях практично немає дорослих особин осетрових риб, відносно 
часто в морі зустрічається лише один вид осетрових – російський осетер.

Оленіков І. О. Перспективи розвитку світового рибальства // 
Матеріали наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 
2017 р. – Харків, 2017. – С. 64

В умовах зниження продуктивності рибопромислових районів посилюється 
конкуренція практично в усіх районах Світового океану. Це призвело до змен-
шення вилову основних об’єктів промислу, що користуються підвищеним 
попитом на світовому ринку, зокрема : тріски в північно-західній Атлантиці, 
крабів у Північній Америці, крижаних риб у водах Антарктики, тунцевих 
в Атлантичному і Тихому океані, мінтая і крабів в Охотському морі. Зниження 
обсягу світового вилову цінних у харчовому відношенні риб сприяло росту 
виробництва аквакультури. Нині у світовій рибодобувній галузі переважають два 
напрями розвитку; перший – прийняття нових міжнародно-правових документів 
(конвенцій, кодексів, угод), що мають обов’язковий або рекомендаційний ха-
рактер для всіх держав щодо використання морських живих ресурсів як у своїй  
200-мильній економічній зоні, так і у відкритих районх Світового океану. Основна 
мета цих міжнародних документів – створення єдних, обов’язкових для всіх 
держав принципів і норм, застосування яких на практиці має забезпечити 
належні умови для сталої роботи морського рибальства рибодобувних країн.

Другий – прискорений розвиток аквакультури як у прісноводних системах, 
так і в морському середовищі. Це дуже перспективний напрям дозволить 
створити стале надходження рибної продукції, морепродуктів і цілого ряду 
інших водних живих ресурсів, включаючи водорості, як на національний, так 
і на світовий ринок.
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Особливості пристосування риб до змін температури і мінералізації 
води за показниками вмісту трийодтироніну, кортизолу і глюко-
зи у плазмі крові / О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський, Ю. М. Худіяш,  
М. В. Причепа // Наук. зап. Терноп. нац. ун-ту ім. В. Гнатюка. – 2017.–  
№ 1(68). – С. 89-95.)

Останнім часом у наукових дослідженнях значна увага приділяється 
змінам клімату. Одним із пріоритетних напрямів цих досліджень є визначення 
впливу потепління на водні екосистеми. Об’єктами дослідження були короп 
і плітка. У статті розглянуто вплив температури та мінералізації води на вміст 
трийодтироніну, кортизолу та глюкози у плазмі крові плітки та коропа. 
Встановлено, що після 14-добової акліматизації до підвищення температури 
води до 320С істотних змін кортизолу у плазмі крові риб не спостерігаєть-
ся, але вміст трийодтироніну суттєво знижується. Показано, що ці зміни 
у плітки проходили інтенсивніше, ніж у коропа; зростання вмісту глюкози 
у плітки спостерігається за нижчої температури (25-300С), ніж у коропа. Зміна 
мінералізації води корегує реакцію риб на підвищення температури води. 
Плітка є більш чутливою до нетипово високої температури води при більшій 
її мінералізації, ніж короп.

Сачук М. В. Роль аквакультури в забезпеченні населення рибою 
та іншими гідробіонтами // Матеріали наукової конференції молодих 
вчених ОДЕКУ, 3-12 трав. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 66-67. 

Продукти з гідробіонтів відносяться до переліку стратегічно важливих 
продуктів харчування і мають обов’язково входити до повноцінного білкового 
раціону людини. Однак споживання цих продуктів в Україні становить усього 
лише від 2 до 5 кг на людину за рік при нормі 19-20 кг. У цілому річне споживання 
риби та рибопродуктів в Україні повинно становити понад 1 млн тонн, зокрема 
живої та свіжої риби 300 тис. тонн. За розрахунками фахівців, указану кількість 
риби теоретично можна виростити на місцях у власних водоймах і таким чином 
повністю забезпечити потреби населення у цій продукції. Однак наразі ринок 
насичується за рахунок імпорту – частка ввезеної з-за кордону продукції стано-
вить близько 80% загального обсягу морепродуктів, які споживають українці. 
Збільшення споживання риби і морепродуктів є загальносвітовим трендом. 
Наприклад, за останнє десятиліття Саудівська Аравія збільшила споживання 
цього продукту втричі, Китай – уп’ятеро. Що ж до України, то перше десятиліття 
третього тисячоліття обсяг риби, що імпортується, зберігся на рівні 250 тис. тонн 
на рік. Найбільша частка рибних продуктів в Україні належить норвезькій рибі – 
75%, тоді як 25% ділять між собою Аргентина, Росія, країни Балтії та Іспанія. 
Основними видами норвезької сировини є сьомга, лосось та оселедець. За цими 
об’ємами Україна посіла 14 місце в обсязі експорту норвезьких морепродуктів. 

Вдалий вибір технології вирощування риби й оптимальний набір об’єк-
тів культивування тісно пов’язані між собою. В цьому плані потрібна певна 
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реконструкція культивування полікультури об’єктів ставкових господарств, 
зокрема поширення використання хижих видів риб – біомеліораторів (щука, 
судак та ін.). Істотного поліпшення коригувань потребує використання рослино-
їдних риб, насамперед, строкатого та білого товстолобів і білого амура. Водночас 
слід відзначити, що останнім часом знизився попит населення на рослиноїдних 
риб, внаслідок чого господарства перейшли на вирощування коропів.

Симон М. Ю. Основні гематологічні показники осетрових видів риб 
(Acipеnseridae) : (огляд) // Рибогосп. наука України. – 2017. – № 1. –  
С. 92-119.

Гематологічні показники осетрових риб у цілому аналогічні таким у кос-
тистих риб та ссавців, але є низка відмінностей. Крім того, багатьом гемато-
логічним показникам властива видова специфічність навіть у межах родини. 
Окремої уваги заслуговує мінливість гематологічних показників під впливом 
чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. У роботі описано 
вплив статевих та вікових чинників, а також сезонності на склад крові осетрових. 
Викладено основи використання білків сироватки крові в генетично-попу-
ляційних дослідженнях. Показано особливості функціонування гемоглобіну 
еритроцитів осетрових. Розглянуто основні гематологічні показники при фор-
муванні та дозріванні статевих продуктів, їх вплив на фертильність. Висвітлено 
іонний склад крові. Знання основних закономірностей формування складу 
крові осетрових риб потрібне для подальших досліджень в рибогосподарській 
науці : якість молоді, визначення ступеня готовності риб до нересту, заходи 
при іхтіопатологічних ситуаціях у господарствах тощо.
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РОЗДІЛ 7________________________________________________________

ЕКОЛОГІЧНА ПРОСВІТА СУСПІЛЬСТВА.
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ ПРИЧОРНОМОР’Я

Для успішного розв’язання складних екологічних проблем потрібно перейти 
до нової ідеології життя, екологізації економіки і виробництва, формування 
екологічно зорієнтованої цивілізації. Ключову роль у цьому відіграватиме 
формування високого рівня екологічної культури і розвиток екологічної освіти 
в інтересах сталого розвитку. Багато українських науковців та освітян засто-
совують також термін «збалансований розвиток» як такий, що більшою мірою 
відповідає суті розвитку як процесу змін з підтриманням еколого-економічного 
та соціального балансу.

Стокгольмська конференція ООН з питань навколишнього середовища (чер-
вень 1972) вважається першою віхою у становленні концепції сталого розвитку. 
За підсумками конференції було прийнято декларацію, яка містила 27 принципів 
та план дій. Конференція запроваджувала розвиток природоохоронної діяль-
ності на державному та міжнародному рівні. У міжнародний порядок денний 
було включене питання взаємозв’язку між економічним розвитком і станом 
довкілля. Почали розвиватися екологічна політика та дипломатія, екологічне 
право, з’явилася нова інституційна складова – міністерства та відомства з питань 
охорони довкілля. Була створена Программа ООН з довкілля (ЮНЕП), яка і тепер 
залишається провідною в світі з питань охорони довкілля.

Згідно з «Порядком денним на 21 століття», прийнятим на конференції 
в Ріо-де-Жанейро (1992), принципи сталого розвитку мають бути «включені в усі 
освітні програми і мають розглядатися як елемент постійного й безперервного 
навчання та виховання», тобто формуватимуть особливий освітній напрям – 
освіту в інтересах сталого розвитку (ОСР).

Освіта для сталого ровитку стала пріоритетним напрямом при формуванні 
освітніх програм у багатьох країнах світу після того, як Європейська економіч-
на комісія ООН у 2005 р. прийняла Регіональну стратегію освіти для сталого 
розвитку, а ЮНЕСКО проголосило Декаду ООН «Освіта для сталого розвитку» 
(2005-2014). Ключовим елементом реалізації «Стратегії ЄЕК ООН з освіти для ста-
лого розвитку» повинні бути національні плани дій. Національний план дій є 
першочерговим і для Міністерства освіти і науки України та Міністерства екології 
та природних ресурсів України.

Інформаційним центром екологічної освіти для сталого розвитку та форму-
вання екологічної компетентності є бібліотечні заклади – завдяки їх доступності 
та наявності фондів, участі у природоохоронних заходах відомих учених, фа-
хівців, державних та громадських діячів.
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Діяльність громадських організацій екологічного спрямування в Одесі 
та Одеській області координують громадські ради при природоохоронних 
органах.

Всемирный день моря // Порти України. – 2015. – № 9 (151). – С. 54.
Всесвітній день моря відзначається з 1978 р. за рішенням 10-ї сесії Асамблеї 

Міжурядової морської консультативної організації. Свято відзначається в один 
із днів останнього повного тижня вересня. У 2015 р. він припав на 24 вересня. 
Ключова тема Всесвітнього дня моря в 2015 р. – «Професійна підготовка в мор-
ській сфері», яка присвячена забезпеченню судноплавної галузі кваліфікованим 
персоналом.

Всеукраїнська громадська акція «Заміни лампу – зміни світ» // Екол. 
вісн. – 2015. – № 2 (89). – С. 22.

11 березня 2015 р. в Національній академії наук України відбулося засідання 
круглого столу «Законодавче регулювання поводження з відходами в Україні». 
Організатори заходу – Всеукраїнська екологічна ліга та Екологічна рециклінгова 
асоціація України. Учасники обговорили кілька моделей поводження з відхода-
ми, закрема систему, що поширена у багатьох європейських країнах і базується 
на принципі відповідальності виробника. При цьому утилізація відходів, у тому 
числі й небезпечних, здійснюється за рахунок компаній-виробників.

До Дня Земли Всеукраїнська екологічна ліга в рамках проекту ПРООН 
в Україні «Трансформація ринку в напрямі енергоефективного освітлення 
в Україні» провела природоохоронну акцію «Заміни лампу – зміни світ» (24- 
25 квітня 2015 р.). Її метою було переконати місцеву владу та населення органі-
зувати пункти збирання відпрацьованих енергоощадних ламп для подальшої 
утилізації, а також формування у населення екологічно свідомого ставлення 
до навколишнього середовища. Акція відбулась у Києві, Сумах, Вінниці, Рівному 
та Миколаєві. За три дні акції зібрано та здано 4 тис. 286 ламп. Люмінесцентні 
лампи містять від 5 до 65 мг ртуті, вони належать до категорії «небезпечні від-
ходи», і їх не можна викидати разом з побутовим сміттям. Місцевим мешканцям 
це загрожує отруєнням важкими металами. Випасаючи худобу поряд з такими 
полігонами, жителі ризикують отруїтися молоком чи м’ясом тварин.

Всеукраїнський екологічний форум «Екологічна освіта для сталого 
розвитку» : проблеми, пошуки, інновації» // Екол. вісн. – 2015. –  
№ 2 (89). – С. 26.

За сприяння Національної екологічної ради України 5 березня 2015 р. в Києві 
в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді відбувся 
Всеукраїнський екологічний форум «Екологічна освіта для сталого розвитку : 
проблеми, пошуки, інновації». Мета заходу – пошук шляхів подальшого роз-
витку Стратегії освіти для сталого розвитку, підвищення рівня відповідальності 
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та зацікавленості в міжгалузевому співробітництві; розроблення рекомендацій 
для комплексного вирішеня муніципальних і регіональних проблем у сфері 
екологічної освіти і виховання; сприяння співпраці навчальних закладів, нау-
ковців, органів державної влади і місцевого самоврядування, громадських 
організацій; налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва у збере-
женні довкілля; впровадження засад сталого розвитку в Україні. У форумі взяли 
участь понад 120 працівників загальноосвітньої, позашкільної та вищої ланок 
освіти, науковці, фахівці у галузі екології та охорони навколишнього природного 
середовища, представники громадських природоохоронних організацій з усіх 
областей України. 

Боголюбов В. М. Проблеми імплементації стратегії ЄЕК ООН освіти 
для сталого розвитку в Україні // Екол. вісн. – 2015. – № 3 (90). – С. 28-29;  
Стан навколишнього середовища. Серія: Освіта для збалансованого 
розвитку. – 2015. – № 12 (груд). – С. 4-7. – (Б-ка Всеукр. екол. ліги).

Постанова Верховної Ради України у 1999 р. затвердила «Концепцію сталого 
розвитку населених пунктів», яка стала першим документом на рівні закону України 
щодо сталого розвитку. Загальною метою Стратегії освіти для сталого розвитку є 
переконати людей у необхідности вести узгоджений з принципами сталого роз-
витку спосіб життя, збільшити відповідальність кожної людини за стан довкілля, 
формувати усвідомлення кожним необхідності збереження основних природних 
ресурсів, а також можливості майбутніх поколінь забезпечувати свої потреби.

У 2002 р. Міністерство освіти і науки України затвердило Концепцію 
екологічної освіти України, після чого екологічна компонента у вигляді дисци-
пліни «Екологія» стала нормативною практично для всіх напрямів підготовки 
фахівців в України. Але наразі, після прийняття нового Закону України «Про 
вищу освіту», в цілому прогресивного щодо розширення прав університетів 
на формування навчальних програм, з’явилася тенденція вилучати дисципліни 
«Екологія» з нормативного блоку за багатьма напрямами. На початок 2015 р. 
для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» передбачалося включення в на-
вчальні плани нормативної дисципліни «Стратегія сталого розвитку». Галузевий 
стандарт вищої освіти України всіх шести спеціальностей з напряму «Екологія 
і охорона навколишнього середовища» включає цю дисципліну як нормативну. 
Викладання її забезпечене типовою навчальною програмою й цілим рядом 
навчальних посібників і підручників. На рівні загальноосвітніх шкіл успішно 
реалізується міжнародна програма «Освіта для сталого розвитку в дії» (за 
підтримки уряду Швеції та Міжнародного екологічного фонду).

Таким чином, в Україні система ОСР перебуває на етапі становлення. 
Важливими кроками на шляху її реалізації можна вважати приняття Закону 
України «Про Основні засади (стратегію) Державної екологічної політики 
України на період до 2020 року» та «Національної стратегії розвитку освіти 
в Україні на 2012-2021 рр». В Україні є позитивні приклади: так, управління освіти 
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й науки Дніпропетровської облдержадміністрації спільно з Дніпропетровським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти прийняли Комплексну 
програму «Освіта для сталого розвитку» на період 2009-2015 рр.»; у 2010 р. 
було прийнято Стратегію сталого розвитку Харківської області до 2020 р. Вищі 
навчальні заклади м. Рівного, Одеський державний екологічний університет, 
Державна екологіча академія післядипломної освіти і управління, Національний 
транспортний університет та Державна академія житлово-комунального 
господарства (м. Київ) ввели цю дисциплину як обов’язкову в навчальні плани 
підготовки магістрів неекологічних спеціальностей.

Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців 
для сталого розвитку / Ю. Ю. Туниця, М. Г. Адамовський, М. М. Борис  
[та ін.] // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2015. – Вип.25, №10. –  
С. 348-354.

У статті розглянуто сутність та сучасні проблеми вищої екологічної освіти 
в контексті вимог найновіших міжнародних документів: Рамкової конвенції ООН 
щодо змін климату (грудень 2015 р.); «Порядку денного для сталого розвитку 
до 2030 року», прийнятого на саміті ООН з Розвитку (вересень 2015 р.); Платформи 
для дій «Освіта-2030», прийнятої на 38-й сесії Генеральної конференції освіти 
(Greening of Education: Ukraine’a Contribution), а також Рішення колегії МОН України 
від 27 листопада 2015 р. «Про екологізацію вищої освіти України з метою підго-
товки фахівців для сталого розвитку». Окреслено здобутки вищих навчальних 
закладів України, зокрема Національного лісотехнічного університету України, 
у царині екологізації освіти як ключового фактора високопрофесійного кадрового 
забезпечення сталого розвитку.

Марушевський Г. Б. Збалансований розвиток – пріоритет у професій-
ній освіті державних службовців // Екол. вісн. – 2015. – № 4 (91). – С. 7-9.

Перехід до збалансованого суспільства та його подальший розвиток слід 
розглядати як неперервний процес навчання та змін, у якому беруть участь 
представники різних соціальних груп, а передусім – державні службовці, які 
мають бути лідерами необхідних змін. Функціонування системи професійної 
освіти державних службовців регулюється Указом Президента України «Про 
систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних служ-
бовців» (від 30 трав. 1995 р.) та Постановою Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» 
(від 7 лип. 2010 р.). Відповідно до цих актів освітньо-професійні та професійні 
програми передбачають, зокрема, здобуття, удосконалення та оновлення 
правових, економічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших знань 
і не передбачають (принаймні, в явному вигляді) здобуття екологічних знань 
і знань у сфері збалансованого розвитку.
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Международный день Черного моря // Порты Украины. – 2015. – № 9 
(151). – С. 54.

31 жовтня 2015 р. в Україні відзначили Міжнародний день Чорного моря. 
Він був заснований в пам’ять про день (1996), коли в Стамбулі, на конференції 
міністрів шести країн – Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, Туреччини та України – був 
підписаний Стратегічний план дій щодо реабілітації і захисту Чорного моря. 
Цей план був розроблений після проведення всебічних досліджень морського 
середовища, яке показало, що його життєздатність істотно скоротилася порів-
няно з попередніми трьома десятиліттями.

Мусієздов О. О. Особливості екологічної свідомості населення України / 
О. О. Мусієздов, Д. О. Лісовенко // Людина та довкілля. Проблеми нео-
екології. – 2015. – № 1/2. – С. 129-133.

На думку авторів, екологізація людської діяльності стала сенсом сучасної 
доби, оскільки від її успішної реалізації багато в чому залежить не лише сталий, 
збалансований розвиток людства, а й, можливо, саме його подальше існування. 
Вивчення особливостей екологічної свідомості та культури суспільства допо-
може краще зрозуміти ставлення громадськості до екологічних проблем, їх ви-
рішення, дізнатися про ступінь обізнаності громадян в екологічних проблемах. 
Результати досліджень, на жаль, вказують на низьку громадянську активність 
українців у їх вирішенні. Це пояснюється такими чинниками : по-перше, це харак-
терна особливість суспільств усіх пострадянських країн ; по-друге, економічний 
стан нашої країни пріоритетом для нашого громадянина визначив матеріальне 
забезпечення своїх родин, а не екологічний стан довкілля; по-третє : недостатня 
розвиненість екологічного руху в нашій країні і його зв’язків із суспільством. 

Старовойтенко Н. В. Реалізація міждисциплінарного підходу до фор-
мування екологічної свідомості / Н. В. Старовойтенко, Н. М. Фоміна // 
Стан навколишнього середовища. Серія : Освіта для збалансованого 
розвитку. – 2015. – № 12. – С. 25-31. – (Б-ка Всеукр. екол. ліги).

«Екологізація» всіх навчальних дисциплин стає оптимально дієвою й сприяє 
розвитку екологічної свідомості студентів технічного профілю, якщо зміст освіти 
є адекватним сучасним науковим парадигмам і забезпечує цілісне сприйняття 
навколишнього світу на базі інтеграції знань про людину, суспільство, еко-
сферу та техносферу. Реалізація міждисциплінарного підходу до формування 
екологічної свідомості студентів технічного вузу буде ефективнішою за умови 
використання усієї різноманітності форм і методів екологічного навчання, 
врахування специфіки навчальних матеріалів відповідно до особливостей 
професійної підготовки майбутніх фахівців, тісного взаємозв’язку екологічної 
тематики навчання з життєво важливими інтересами (потребами) студентів 
та ознайомлення їх з новітніми результатами екологічних досліджень у при-
кладних галузях.
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Федорова О. М. Освіта як складова людського капіталу в умовах сучас-
ного українського суспільства // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 
2015. – Вип. 34, № 1148. – С. 147-150.

Автор досліджує еволюцію теорій людського капіталу, уточнює поняття 
«людський капітал» та «структура людського капіталу; розглядає класичні 
(В. Петті, А. Сміт, Дж. С. Міль, К. Маркс) та сучасні теорії людського капіталу. 
Особлива увага в статті приділяється дослідженню такого елементу людського 
капіталу, як освіта. Висвітлюється роль та місце освіти серед інших складових 
людського капіталу. Пропонується п’ять базових компетентностей сучасного 
фахівця, затребуваних на ринку праці, серед яких професійна компетентність, 
компетентність корпоративної культури, компетентність соціалізації.

Бабюк Т. Й. Формування морально-ціннісного ставлення дітей до-
шкільного віку до навколишнього середовища // Зб. наук. пр. молодих 
вчених Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Секція : педагогіка, 
теорії та практики дошкільної і початкової освіти. – 2016. –  
Вип. 7, № 1 (95). – С. 98-99.

Складові морально-ціннісного ставлення до природи дітей старшого 
дошкільного віку та шляхи їх формування.Щоб знання норм у дитини не розходи-
лися з їх реалізацією на практиці, ці норми повинні перетворитися на внутрішнє 
спонукання, мотив соціальної поведінки. Для виховання у дошкільнят мораль-
но-естетичного ставлення до природи виховний процес має бути збалансований 
так, щоб діти, милуючись красою природи, переймалися долею прекрасного. 
Важливою складовою є формування у дітей етичних уявлень про добро і зло, 
виховання доброзичливого, дбайливого ставлення до живих істот. Дошкільнят 
треба знайомити з етичними нормами стосовно об’єктів довкілля, обговорювати 
поведінку ровесників, вчинки персонажів спеціально підібраних художніх 
творів. Використання таких прийомів сприяє розвитку у дітей самокритичності, 
уміння аналізувати свої вчинки, порівнювати їх з вчинками інших. Треба також 
не лише навчити дитину піклуватися про живих істот, але й створювати умови 
для їх життя в природному оточенні, своєчасно помічати, коли тварина або 
рослина потребує допомоги, якщо є можливість – допомагати.

Отже, за умови відповідної виховної роботи з дітьми, вихователі та батьки 
можуть сформувати у дітей дошкільного віку морально-ціннісне ставлення 
до природи, моральну свідомість, навички і звички моральної поведінки.

Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку» // Екол. 
вісн. – 2016. – № 2 (96). – С. 8-9.

13-14 квітня 2016 р. в Києві відбувся 11 Всеукраїнський форум «Освіта 
для збалансованого розвитку», присвячений завершенню декади ООН з освіти 
для збалансованого розвитку. Організатори заходу – Всеукраїнська екологічна 
ліга, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 
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України. Метою форуму є об’єднання зусиль та сприяння співпраці органів 
державної влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, нау-
кових установ, громадських організацій для впровадження в Україні освіти 
для збалансованого розвитку, активізації міжнародного освітнього співро-
бітництва. У заході взяли участь науковці, викладачі вишів, учителі-практики 
позашкільних і загально-освітніх навчальних закладів, працівники дошкільних 
установ, представники органів державної влади та місцевого самоврядування 
та природоохоронних громадських організацій, організатори еколого-освітньої 
роботи установ природно-заповідного фонду, бізнес-структур, журналісти.

Гардашук Т. В. Збалансований розвиток в університетському освіт-
ньому просторі // Екол. вісн. – 2016. – № 2 (96). – С. 12-13.

На думку автора статті, освіту для збалансованого (сталого) розвитку та еко-
освіту потрібно розглядати як складові реформування освітньої галузі у цілому, 
оскільки екокриза перебуває в безпосередньому зв’язку з кризою гуманітарною, 
включно з освітньою сферою. Загалом теза про необхідність упровадження 
обов’язкової, загальної неперервної освіти для збалансованого (сталого) роз-
витку та екоосвіти ні в кого не викликає заперечень. Однак екологічна освіта 
не згадується ані в загальних положеннях Закону України «Про вищу освіту», 
ані в «Стандартах освітньої діяльності та вищої школи», а сприяння збалансо-
ваному розвитку визначається лише як підготовка «конкурентоспроможного 
людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя» (Стаття 3, 
пункт 2 Закону України «Про вищу освіту»), тобто сталий розвиток описується 
в суто економічних термінах. Освіта для збалансованого (сталого ) розвитку 
та екоосвіта й виховання не згадуются і в «Проекті концепції розвитку освіти 
України на період 2015-2025 рр.». Останній документ має бути ухвалений після 
громадського обговорення. Таким чином, громадськість повинна ліквідувати 
наявні в ньому недоліки та прогалини, що стосуються освіти для збалансованого 
розвитку та екоосвіти. 

Джам О. А. Екологічна компетентність як показник якості екологіч-
ної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій 
сталого розвитку // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : 
Екологія. – 2016. – Вип.14. – С. 102-103.

У статті обґрунтовано важливість пошуку та вивчення методів перебу-
дови свідомості стосовно природи, визначення нових пріоритетів взаємодії 
суспільства і навколишнього середовища як принципово іншого шляху розвитку 
цивілізації. Наведено основні характеристики екологічної освіти як одного 
з основних соціальних аспектів забезпечення екологічної безпеки на сучасному 
етапі. Визначено суть екологічної компетентності як важливого інтегрального 
показника навчальних досягнень. Запропоновано педагогічну модель форму-
вання екологічної компетентності студентів у системі сталого розвитку.
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Ісаєнко В. М. Освіта для збалансованого розвитку : європейський 
вимір // Екол. вісн. – 2016. – № 2 (96).– С. 13-14.

Уряд України ще у 2005 р. мав прийняти національний план реалізації єв-
ропейської освітньої стратегії, орієнтованої на збалансований розвиток, який 
за своєю суттю має перетворити національну систему освіти на національну 
рушійну силу якісних змін, перетворень та гармонійного розвитку суспільства, 
сприяти посиленню інтеграційних процесів. Проте уряд не виконав своїх між-
народних зобов’язань, внаслідок чого було втрачено час для реформування 
національної системи освіти на всесвітніх та європейських принципах збалан-
сованого розвитку, ключовим серед яких є принцип всебічної та всеохоплюючої 
інтеграції (від міждисциплінарної та міжпредметної до міжінвестиційної ).

Лещенко Л. А. Роль самоосвітньої компетентності у формуванні 
конкурентоспроможного еколога // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів 
і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філо-
софія. – 2016. – № 239. – 173-177.

Сучасна екологічна ситуація в світі багатьма фахівцями оцінюється як кри-
зова. Негативні тенденції в навколишньому середовищі пов’язані з техногенною 
діяльністю людини. У зв’язку з цим попит на професіоналів у сфері екології буде 
збільшуватися, разом з ним будуть рости вимоги до них. Соціум потребує ква-
ліфікованих фахівців, що мають фундаментальну підготовку і здатні засвоювати 
нові знання та уміння, приймати нестандартні рішення в складних обставинах. 

Листопад О. Чи подружить бінес із природою? Правила гри. Одні 
пропозиції підприємців щодо поліпшення інвестклімату корисні, 
інші – небезпечні // Уряд. кур’єр – 2016. – № 112. – С. 2.

За ініціативою міністра екології та природних ресурсів відбулася зустріч з ке-
рівниками провідних бізнес-асоціацій, на якій розглядалися питання взаємодії. 
Чимало пропозицій з поліпшення законів, постанов, наказів та інструкцій внесли 
представники Європейської бізнес-асоціації, Американської торгової палати, 
Торгово-промислової палати України, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів, 
Українского союзу промисловців і підприємців. Із більшістю пропозицій міністр 
погодився. Йшлося також і про створення механізму оперативного реагування 
в разі протидії чиновників екологічних ведомств. Міністр повідомив учасникам 
про плани докорінного реформування Держекоінспекції.

Однак на думку автора, не всі пропозиції бізнесу можна приймати. 
Наприклад, не прийнято пропозицію про скасування в Україні сертифікації 
тих пестицидів і добрив, які вже мають сертифікати в США або Європі. У 2009 р. 
фосфідом цинку, який мав на той час реєстрацію в одній з європейських країн, 
в Харківській області отруїлося п‘ять тисяч диких гусей, тому, вважає автор 
статті, до позицій бізнесу треба ставитися уважно не лише з позицій захисту 
підприємців, але й з огляду на захист довкілля та здоров’я людей. 
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Марушевський Г. Б. Етичні аспекти освіти для збалансованого роз-
витку // Екол. вісн. – 2016. – № 2 (96). – С. 10-11.

Морально-етична складова є важливою в освіті для збалансованого роз-
витку. У Стратегії ЄЕК ООН освіти для збалансованого розвитку зазначається, 
що розгляд етичних аспектів, включаючи проблеми рівності, солідарності 
та взаємозалежності нинішнього і майбутнього поколінь, а також взаємозв’язків 
між людиною і природою, між бідністю і багатствоом, є в центрі концепції збалан-
сованого розвитку. У статті також підкреслюється, що проблема збалансованого 
розвитку – це, в першу чергу, проблема влади й політичної волі. Для реалізації 
збалансованого розвитку необхідна відповідна міжнародна й національна 
політика. Трансформація суспільних установок та інтерналізація етичних цін-
ностей (через школи, релігійні групи та ЗМІ) будуть важливими у довготривалій 
перспективі, але потреба переходу є нагальною вже сьогодні, тому важливим 
завданням є реформування існуючих соціальних інституцій у напрямі їх еко-
логізації, а також включення етичних питань у процеси формування політики, 
прийняття рішень і громадської оцінки певної політики.

Нова модель третього циклу в інженерній освіті відповідно 
до Болонського процесу : звіт про перебування в Літній шк. Міжнар. 
проекту TEMPUS «NETCENG» [м. Вільнюс, 11-24 трав. 2015 р.] // Екол. 
вісн. – 2016. – № 1 (95). – С. 28-30.

У листопаді 2013 р. Європейська комісія створила міжнародний проект 
TEMPUS «NETCENG» («Нова модель третього циклу в інженерній освіті відповід-
но до Болонського процесу»), спрямований на гармонізацію взаємодії освіти 
та науки згідно із сучасним економічним розвитком європейського суспільства. 
Учасниками проекту стали вищі навчальні заклади України, Білорусі, Росії, 
Литви, Німеччини та Великої Британії. У травні 2015 р. на базі Департаменту 
захисту навколишнього середовища Вільнюського технічного університету 
ім. Гедимінаса розпочала роботу Літня школа. Передбачені лекції, практичні 
заняття та екскурсійні програми. Основним принципом Літньої школи є модель 
взаємовигідного використання новітніх екологічних технологій для поліпшення 
стану довкілля. У програмі школи – теоретичні та практичні заняття з моделю-
вання екологічних процесів, які мають на меті реформування інженерної освіти 
у вищих навчальних закладах за напрямом «екологія». Учасники також мали 
можливість відвідати два масштабних інноваваційних проекти : регіональне 
звалище побутових відходів Вільнюського регіону та водоочисний завод.

Осадчая М. В. Особливості структури екологічної компетентності 
майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю // 
Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 8. – С. 85-90.

Стаття присвячена проблемі формування екологічної компетентності май-
бутніх майстрів виробничого навчання. У статті виокремлено та проаналізовано 
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структурні складники екологічної компетентності майбутніх фахівців, представ-
лено критерії, параметри і показники цього поняття.

Освітній модуль «Основи стратегії сталого розвитку в Україні» // 
Екол. вісн. – 2016. – № 1 (95). – С. 14.

Впровадження освітнього модуля «Основи стратегії сталого розвитку 
в Україні», розробленого за сприяння Програми розвитку ООН в Україні, 
організувала Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта» (за підтримки 
Міністерства освіти і науки України та Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді). Метою освітнього модуля є формування активної 
громадської позиції учнів щодо збалансованого розвитку економіки, політики, 
суспільства України шляхом активного застосування знань про сталий розвиток 
у повсякденному житті. Ознайомлення з теоретичним матеріалом та виконання 
практичних робіт дасть можливість учням докладніше вивчити проблеми, пов’я-
зані зі змінами клімату, збереженням біологічного різноманіття, запобіганням по-
ширенню процесів опустелювання. Основними формами та методами проведення 
навчальних занять модуля є лекції, дискусі ї практичні роботи, семінари, рольові 
ігри. Перевірка знань учнів включатиме такі форми, як захист суспільно важливих 
проектів та аналітичні висновки за результатами виконаних практичних робіт.

Пріоритети діяльності уряду на 2016 рік : інформ. повідомл. // Екол. 
вісн. – 2016. – № 1 (95). – С. 30.

23 лютого 2016 р. в Комітеті з питань екологічної політики, природокорис-
тування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи відбулися слухання 
на тему «Пріоритети діяльності Уряду в екологічній та природоохоронній сфері 
на 2016 рік». У заході взяли участь представники державних структур, громадських 
організацій та науковці. Учасники заходу пропонували та обговорювали стратегічні 
напрями діяльності Уряду на 2016 р. Заявлено, що головним завданням уряду має 
бути реформування природоохоронної галузі. Для цього необхідно привести 
природоохоронне законодавство України у відповідність до директив ЄС; створити 
відкриту єдину інтегровану електронну систему доступу до інформації про стан на-
вколишнього середовища; розробити та запровадити відкритий порядок перевірки 
відповідності та видачі документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля, 
поводження з небезпечними відходами; запроводити процедуру оцінки впливу 
на довкілля державних і приватних проектів та розпочати впровадження модели 
інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнового принципу.

Розумовська Д. Яка екологічна політика потрібна Україні? : інтерв’ю 
з Т. В. Тимочко, головою Всеукр. екол. ліги // Екол. вісн. – 2016. –  
№ 1 (95). – С. 2-5.

В інтерв‘ю йдеться про неефективне державне управління в галузі охорони 
навколишнього природного середовища в Україні, що призводить до деградації 
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довкілля, стрімкого вичерпання природних ресурсів та загрози здоров’ю гро-
мадян. Сьогодні в Україні налічується понад 6 тис. полігонів та сміттєзвалищ, 
з яких станом на 2015 р. лише 104 відповідають державним будівельним 
нормам. Щороку у водні об’єкти скидають приблизно 8 млрд м3 стічних вод, 
у повітря потрапляє понад 6 млн т забруднюючих речовин. Україна посіла 95 
місце у рейтингу найбільш екологічно чистих країн світу згідно з досліджен-
нями Центру екологічної політики і права при Єльському університеті (2014.). 
Всеукраїнська екологічна ліга протягом трьох років працює над розв’язанням 
вказаних проблем практично без підтримки держави, а часто і всупереч їй, 
оскільки чиновники та законодавці регулярно намагаються «проштовхнути» 
антиекологічні законопроекти. В статті подано проект реформування при-
родоохоронної галузі, розроблений громадськими організаціями. Одним 
з ініціаторів цього документа є Всеукраїнська екологічна ліга. Останнім часом 
уряд взяв курс на децентралізацію, тому у проекті враховані і такі питання : як 
це може вплинути на реалізацію екологічної політики на регіональному рівні, як 
співпрацюватимуть громадські організації та органи місцевого самоврядування 
в реалізації екологічної політики. Проект направлено прем’єр-міністру України 
та народним депутатам України для ознайомлення та врахування у своїй роботі.

Руденко О. М. Активні форми та методи навчання екології у закладах 
освіти / О. М. Руденко, О. А. Костан // Географія та екологія : наука 
і освіта : VI Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 14-15 квіт. 
2016. – Умань, 2016. – С. 161-164.

В умовах глобальної технологізації потужним важелем повороту людства 
в його ставленні до довкілля (від руйнівного до гуманного) є екологічна освіта. 
Формування духовності не можливе без усвідомлення єдності людини і природи, 
тому вчителю потрібно знайти такі інтерактивні методи, де навчання проходить 
у процесі злагодженої роботи учителя та учнів, де розвивається вміння слухати, 
усвідомлювати, порівнювати та формувати свої висновки, де проявляється 
винахідливість, сміливість, рішучість – індивідуальність учня. Ефективними 
у цьому плані є уроки в живій природі : екологічна стежка, екологічна екс-
курсія, екологічний аукціон, екологічні ігри та естафета, екологічний турнір. 
Для старшокласників – конференція, екологічний бумеранг, екологічні акції. 

Скиба М. М. Інтерактивні методи навчання дисциплін еколого-пе-
дагогічного спрямування у вищому навчальному закладі // Наук. зап. 
Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. –  
№ 1.– С. 50-56.

Автор тлумачить поняття «інтерактивні методи навчання», «інтерактивні 
технології навчання» та «інтерактивне навчання»; розкриває значення інтерак-
тивного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів біології. Наведено 
приклади застосування інтерактивних методів і технологій навчання під час 
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вивчення дисциплін еколого-педагогічного спрямування («Технології еколо-
гічної освіти і виховання» та «Організація еколого-педагогічної діяльності») 
як на практичних заняттях, так і під час лекцій. З’ясовано, що використання 
інтерактивних методів і технологій вчить студентів активно діяти, співпрацювати, 
навчати інших, дає змогу відчути свій особистий успіх, сприяє формуванню 
уміння організовувати еколого-педагогічну діяльність.

Солошенко О. В. Формування екологічної культури на уроках та в поза-
урочній роботі з географії // Географія та екологія : наука і освіта : VI 
Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 14-15 квіт. 2016. – Умань, 
2016. – С. 185-188.

Тальнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Черкаської області стала 
опорним закладом з екологічної освіти та освіти для сталого розвитку, де викла-
дають основи екології (9-10 клас), поглиблено вивчають біологію та географію. 
На всіх уроках природничого циклу учні отримують основи екологічних знань. 
Екологічна складова змісту освіти входить до програмного матеріалу різних 
навчальних дисциплін, у тому числі географії. Автор викладає методи навчання 
екологічного спрямування, що використовуються на уроках географії, а також 
основні методи формування екологічної свідомості в позакласній діяльності: 
дослідницька, пошукова та проектна діяльність, туристично-краєзнавча робота, 
конференції, екологічні конкурси, фестивалі та виставки.

Сонько С. П. Використання методики елементарних геоінформаційних 
систем в географічній та екологічній освіті // Географія та екологія : 
наука і освіта : VI Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 14-15 
квіт. 2016. – Умань, 2016.– С. 188-191.

Різноманітні бази даних надзвичайно корисні у процесі викладання гео-
графічних та екологічних дисциплін. Авторська версія використання таких 
баз даних на основі застосування елементарних ГІС (ЕГІС) обґрунтована у ряді 
публікацій; детально розкриті особливості і послідовність створення ЕГІС.

У статті розглянуті основні можливості цієї системи, що можуть бути вико-
ристані у навчально-виховній роботі на прикладі вже розроблених ЕГІС.

Тимочко Т. В. Україна потребує освіти для збалансованого розвитку // 
Екол. вісн. – 2016.  – № 2 (96). – С. 9-10.

Автор, голова Всеукраїнської екологічної ліги, характеризує екологічний стан 
у країні, вказує на значення збалансованого розвитку в забезпеченні природними 
ресурсами не тільки нинішнього покоління, а й майбутнього, а також на значення 
освіти для збалансованого розвитку. Збалансований розвиток регіонів передбачає, 
що економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види 
діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем 
відновлюватися, поглинати забруднення й підтримувати життєдіяльність нинішнього 
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та майбутніх поколінь. У статті розкрито основні чинники освіти в інтересах збалан-
сованого розвитку, якими є: першочергове значення освіти, розуміння принципів 
збалансованого розвитку, навчання протягом життя. Автор посилається на ряд 
міжнародних документів, де вказано на необхідність інтеграції принципів збалансо-
ваного розвитку в системі освіти на дошкільному, шкільному рівнях і на рівні вищої 
школи, на те, що принципи збалансованого розвитку потрібно включати до всіх 
освітніх програм, їх слід розглядати як елемент постійного неперервного навчання. 
Т. В. Тимочко вказує і на те, що Всеукраїнська екологічна ліга є ініціатором підго-
товки Стратегії освіти для збалансованого розвитку, яка визначить основні засади 
впровадження екологічних знань у всі сфери життя людей.

Тітенко Г. В. Особливості та місце громадських природоохоронних 
організацій в українському суспільстві / Г. В. Тітенко, Д. О. Лісовенко // 
Людина та довкілля. Проблеми неоекології.– 2016. – № 1/2. – С. 94-98.

У статті йдеться про невисокий рівень довіри до інформацій громадських 
природоохоронних організацій про стан довкілля. Недовіру до них громадяни 
пояснюють відсутністю результатів їх діяльності та можливим їх фінансуванням 
зацікавленими особами, що характерно для українського суспільства. Основним 
недоліком екологічного інформування в Україні є його фрагментарність та недо-
несення інформації безпосередньо до споживача. На думку авторів, для того, щоб 
наблизитися до вирішення екологічних проблем, потрібно провести ряд змін у системі 
екологічного виховання та освіти, а також в екологічному інформуванні в цілому.

Цируль О. А. Методична підготовка майбутніх учителів біології 
до реалізації сучасних завдань екологічної освіти та виховання // 
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 
2016. – № 1. – С. 133-140.

У статті розкрито особливості методичної підготовки майбутніх учите-
лів біології до реалізації сучасних завдань екологічної освіти та виховання 
в умовах впровадження варіативної складової змісту методичної підготовки 
у вищих педагогічних навчальних закладах (на прикладі навчальної дисципліни 
«Методика організації еколого-натуралістичної роботи учнів у загальноосвітніх 
і позашкільних закладах»). Встановлено, що еколого-натуралістична робота 
реалізується за двома напрямами: як позакласна робота з біології та позашкільна 
еколого-натуралістична робота. Спроектовано навчальний процес, охаракте-
ризовано особливості розкриття змісту дисципліни на рівні провідних форм 
організації навчання (лекції, практичні заняття, самостійна робота).

Виговська Т. В. Деякі аспекти реалізації неперервної екологічної освіти 
в Україні / Т.В. Виговська, Н.Г. Міронова // Екол. вісн. – 2017. – № 2 (102. – С. 29.

Складні екологічні проблеми не можна розв‘язати без утвердження екологіч-
ної свідомості як на рівні індивідуального, так і суспільного буття, без реалізації 
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екологічної ідеології життя, стимуляції екологічної економіки та виробництва, 
зрештою, формування постіндустріальної екологічно зорієнтованої цивілізації. 
Базою для здійснення заходів з вирішення такої важливої й складної державної 
проблеми є Концепція екологічної освіти в Україні, згідно з якою неперервна 
екологічна освіта – це виховання та навчання з дитинства до глибокої старості. 
Автори розглядають усі стадії навчання, починаючи від дошкільного.

Від карання – до запобігання : (Уряд ухвалив Концепцію реформування 
системи державного нагляду за станом довкілля) // Природа і суспіль-
ство. – 2017. – 2 черв. – С. 3.

31 трав. 2017 р. Кабінет Міністрів ухвалив Концепцію реформування системи 
державного нагляду у сфері охорони навколишнього природного середовища 
(давкілля). Серед основних завдань реформи : державна природоохоронна 
служба має відмовитися від каральних функций і перейти до організації служби 
моніторингу; запровадити прозору систему екологічного контролю та інфор-
мування суспільства, потрібно також гармонізувати закон з європейськими 
стандартами; ліквідувати корупційні ризики; потрібно також взаємодіяти з ор-
ганами місцевого самоврядування.

Реалізувати положення Концепції передбачається в три етапи – до 2020 
року. Спочатку має бути створено Державну природоохоронну службу України 
(Держекобезпеки). Протягом другого етапу (2017– 2018) передбачається 
внесення змін до законів щодо організації природоохоронного контролю 
і моніторингу – адаптація вітчизняного природоохоронного законодавства 
до європейського; створення лабораторно-технічної бази моніторингу та контр-
олю; має бути запроваджено систему загальнодержавного автоматизованого 
моніторингу стану довкілля та фіксації екологічних правопорушень; запрова-
дження нових європейських екологічних стандартів та норм; запровадження 
фінансової гарантії екологічної відповідальності суб’єктів господарювання. 

Доніка А. (Аla Donica). Екологічний проект в рідному населеному пункті 
як метод екологічної освіти / Держ. пед. ун-т ім. І. Крянгу // Вісн. Харків. 
нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2017. – Вип. 16.– С. 155-159.

На факультеті історії та географії Державного педагогічного університету 
ім. І. Крянге (в курсі «Охорона навколишнього середовища») в освітніх цілях 
застосовано новий метод – екологічний проект «Я тут живу», який виконують 
студенти під керівництвом викладачів. У ході його виконання студент дослі-
джує екологічні проблеми у своєму рідному селі. Завдяки роботі над проектом 
студенти зможуть долучитися до природоохоронних заходів у конкретному 
населеному пункті. Таким чином, розвивається почуття патріотизму. Крім того, 
в рамках екологічного проекту пропонується інтегрувати екологічні знання 
з різних університетських курсів, що раніше вивчалися в рамках географічних 
спеціальностей університету.
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Каденюк Л. К. Ідея Екологічної Конституцїї Землі як фактор націо нальної 
і глобальної безпеки // Вісн. НАН України. – 2017. – № 3. –С. 65-74.

Ідея Екологічної Конституції Землі вперше була висунута і обґрунтована 
академіком НАН України Ю. Ю. Туницею на науковій конференції в Університеті 
Гофстра (США) в 1992 р. Цю ідею підтримали і розвинули учені різних країн (США, 
Бельгії, Німеччини та ін.). Найважливіші публікації з цієї проблематики сконцен-
тровано в книзі «Екологічна Конституція Землі. Метолодологічні засади», яка 
вийшла друком у 2011 р., спочатку українською мовою, а згодом була перекладена 
російською та англійською.

Ідея Екологічної Конституції Землі стала особливо актуальною у зв’язку 
з прийняттям і ратифікацією більшістю держав світу Паризької угоди (2015) з клі-
матичних змін. Однак ефективна реалізація вимог Паризької угоди можлива лише 
за умови, що світова спільнота матиме Основний закон, який визначатиме норми 
економічної поведінки всіх країн світу з урахуванням екологічних обмежень. Тобто 
потрібен закон, згідно з яким формуватиметься екологічно безпечна економі-
ка – як національна, так і глобальна. Учені різних спеціальностей з різних країн 
світу мають разом ретельно підготувати проект Екологічної Конституції Землі, 
а дипломати – посилити роботу щодо визнання і прийняття цього документа 
в ООН. У зв’язку з цим автор статті, перший космонавт України, генерал-майор 
авіації Л. К. Каденюк, має намір звернутися до своїх колег, космонавтів і астронавтів 
світу, з пропозицією підтримати цю ідею на рівні ООН, глав держав і урядів, учених 
і фахівців, релігійних, політичних, військових і громадських діячів, представників 
бізнесових кіл, а також усіх громадян планети Земля.

Койнова І.Б. Нові підходи до екологічної освіти в Україні // Вісн. Харків. 
нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2017. – Вип. 16. – С. 150-155.

Автор пише про необхідність поєднувати формальні та неформальні методи 
екологічної освіти для всіх вікових категорій. Для підвищення ефективності еко-
логічної освіти у вищих навчальних закладах для неприродничих спеціальностей 
пропонується замість предмета «Екологія» вивчати «Екологічну культуру» або 
«Сталий розвиток», що формують особисту відповідальність за стан довкілля, 
знання і практичні навички раціонального природокористування і охорону 
природи у професійній діяльності та повсякденному житті. Екоосвіту дорослого 
населення потрібно проводити спільними зусиллями адміністрацій підприємств, 
священиків, ЗМІ.

Матвієнко Т. В. Практичне впровадження екологічних знань у вищих 
навчальних закладах технічного профілю // Екол. вісн. – 2017. –  
№ 2 (102).– С. 30-31.

Основними складовими системи екологічної освіти та виховання мають бути 
її формальна та неформальна частини, форми й методи яких є різними, а мета – 
одна: різнобічна підготовка фахівців, у тому числі й технічних спеціальностей, 
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здатних визначати, розуміти й оптимально розв’язувати екологічні та соціаль-
но-економічні проблеми регіонів проживання на основі наукових знань процесів 
розвитку біосфери, загальнолюдських досвіду й цінностей. Базою для здійснення 
заходів для розв’язання цієї важливої й складної державної проблеми має стати 
Концепція екологічної освіти в Україні, яка активно реалізується у вищих навчаль-
них закладах під час вивчення дисципліни «Екологія» у процесі теоретичних 
та практичних занять. Автор знайомить з досвідом проведення практичних занять 
з екології в Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного 
політехнічного університету, на яких особливу увагу приділяють дослідженню 
забруднення атмосфери. 

Невідновна гідроенергетика // Природа і суспільство. – 2017. –  
2 черв. – С. 6.

Влітку 2016 р. Кабінет Міністрів України затвердив «Програму розвитку 
гідроенергетики України до 2026 року», яка передбачає будівництво низки 
гідроспоруд. Зокрема, це каскад невеликих ГЕС на Дністрі та Канівська гідро-
акумуляційна електростанція на Дніпрі. Однак, як зазначають представники 
громадськості та експерти, програму готували урядовці, до підготовки доку-
мента не залучили ні представників громад, ні експертів природоохоронної 
та енергетичної галузей. Проект програми не виносили на публічне обгово-
рення. Незалежні експерти стверджують, що впровадження Програми може 
призвести до катастрофічних наслідків, зокрема до регіональних техногенних 
катастроф, знищення існуючих гідросистем, історичних та культурних пам’яток. 
Таку позицію підтримало Міністерство екології. Там заявили, що реалізація 
програми призведе до порушення українських законів «Про природно-запо-
відний фонд», «Про Червону книгу», «Про тваринний світ» . Крім того, експерти 
вважають, що положення програми порушують норми міжнародних конвенцій :  
конвеції про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті, конвенції 
про охорону біорізноманіття, Хельсінської конвенції про захист та використан-
ня транскордонних водотоків та міжнародних озер, Боннської, Рамсарської, 
Європейської ландшафтної, Оргуської конвенцій.

Освіта для збалансованого розвитку // Екол. вісн.– 2017. – № 2 (102). – С. 28.
12-13 квітня 2017 р. в Києві відбувався ІІІ Всеукраїнський форум «Освіта 

для збалансованого розвитку». У роботі форуму взяли участь науковці, викладачі 
вищих навчальних закладів, учителі-практики позашкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладів, працівники дошкільних установ, представники органів 
державної влади та місцевого самоврядування, менеджери з еколого-освітньої 
роботи установ природно-заповідного фонду, природоохоронні громадські 
організації, журналісти. Обговорювався проект стратегії сталого розвитку 
України на період до 2030 р. Під час форуму працювала тематична виставка 
«Освіта для збалансованого (сталого) розвитку», відбувся ряд заходів, «круглих 
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столів», наприклад: «Діяльність громадських організацій в реалізації освіти 
для збалансованого (сталого) розвитку», «Збереження, відновлення наземних 
і морських екосистем: еколого-просвітницька діяльність установ ПЗФ».

Стандарти вищої екологічної освіти / Т. А. Сафранов [та ін.] // Вісн. Харків. 
нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Екологія».– 2017. – Вип.16. – С. 141-149.

У статті подано результати роботи науковців ОДЕКУ що вивчали ста-
новлення, сучасний стан та проблеми впровадження стандартів вищої 
екологічної освіти (СВЕО) України. Були розглянуті особливості стандартів 
вищої екологічної освіти різних поколінь, проаналізовані сучасний стан 
та принципи реалізації нових стандартів вищої екологічної освіти України 
при формуванні освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців- 
екологів. Нині формується четверте покоління СВЕО. При розробці освітніх 
програм рекомендовано враховувати вже наявну навчально-методичну базу 
з екологічної освіти.

Веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки
Природоохоронні заходи

Лошкарьова Н.П. Сучасні проблеми Тилігульського лиману та шляхи їх вирішен-
ня, Тилігульський регіональний ландшафтний парк» [Електронний ресурс] : (до Дня 
довкілля). –2015. – 21 квіт. – Режим доступу: www. оgnb.оdessa. ua.

21 квітня 2015 р. інформаційний центр з питань екології довідково-інформа-
ційного відділу ОННБ ім. М. Горького провів зустріч з науковцями, фахівцями – 
екологами на тему: «Сучасні проблеми Тилігульського лиману та шляхи їх вирішення, 
«Тилігульський регіональний ландшафтний парк». До зустрічі була підготовлена 
тематична виставка і відеофільм «Тилігульський лиман».

З доповіддю «Сучасний гідроекологічний стан Тилігульського лиману та фор-
муючі фактори, можливості управління» виступив Ю.С.Тучковенко, д-р геогр. 
наук, проректор з наукової роботи ОДЕКУ; «Оцінка водно-сольового режиму 
Тилігульського лиману в майбутньому – в умовах змін клімату та водообміну 
з морем» – тема виступу О.М. Гриба, канд. геогр. наук, доцента кафедри гідрое-
кології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету.  
І.П. Гержик, заступник директора з наукової роботи Тилігульського регіонального 
ландшафтного парку, розповів про роботу науковців парку.

Лошкарьова Н. П. Сірководневе зараження Чорного моря та його 
вплив на екосистему (до Міжнар. дня Чорного моря) [Електронний 
ресурс]. – 2015. – 28 жовт.– Режим доступу: www: оgnb. оdessa. ua.

28 жовтня 2015 р.працівники інформаційного центру з питань екології 
довідково-інформаційного відділу ОННБ провели зустріч зі студентами 
Одеського державного екологічного університету та працівниками бібліотеки 
на тему: «Сірководневе зараження Чорного моря та його вплив на екосистему». 
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З доповіддю «Сірководень чорноморської акваторії» виступів В. І. Михайлов, 
д-р геогр. наук, проф. кафедри автоматизації та управління технологічними 
процесами Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова. З тематичною 
виставкою присутніх ознайомила бібліограф Н. П. Лошкарьова. 

Лошкарьова Н. П. Дослідження та використання природно-ресурсного 
потенціалу Куяльницького і Хаджибейського лиманів у минулому 
та в наш час [Електронний ресурс]. – 2015. – 28 жовт. – Режим до-
ступу: www. оgnb. оdessa. ua.

18-20 листопада 2015 р. в ОДЕКУ відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського 
лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку». Організатори 
конференції – Міністерство освіти і науки України, Одеська облрада, ОДЕКУ, 
Українська асоціація захисту моря, ТОВ «Агенція інновацій», громадська організація 
«Одеські лимани», Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища 
і людини, Південний міжрегіональний центр «зеленої» економіки та менеджменту».

На конференції йшлося про сучасний стан та природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького, Хаджибейського лиманів, території міжлимання, про проблеми їх 
збереження та раціонального використання, про забезпечення сталого соціаль-
но-економічного розвитку регіону.

До конференції працівники інформаційного центру з питань екології довідко-
во-інформаційного відділу ОННБ підготували виїзну тематичну виставку.

Лошкарьова Н. П. «Деградація земель та опустелювання – глобальна 
проблема» (до Всесвітнього дня Землі) [Електронний ресурс].  – 2016. – 
19 квіт. – Режим доступу: www. ognb. оdessa. ua

19 квітня 2016 р. працівники інформаційного сектора з питань екології довід-
ково-інформаційного відділу ОННБ провели День фахівця на тему: «Деградація 
земель та опустелювання – глобальна проблема», у якому взяли участь викладачі 
та студенти ОДЕКУ, провідні фахівці Інженерно-технологічного інституту біотехніки 
НААН України. У рамках заходу експонувалася тематична виставка з оглядом.

З доповіддю «Роль біотехніки в розвитку біотехнології та мікробіології» 
виступила Л. М. Горобченко, молодший наук. співробітник наук.-дослід. відділу 
промислового органічного землеробства Інженерно-технологічного інституту 
біотехніки НААН України .

Лошкарьова Н. П. Альтернативна екоенергетика: реалії та перспек-
тиви в Україні [Електронний ресурс]. – 2016. – 21 верес. 

З ініціативи президента громадської організації «Екологічний центр сталого 
розвитку України» Ю. Є. Геращенка в рамках реалізації українсько-німецького 
проекту «Сталий розвиток житлового господарства в Україні: сприяння міс-
цевому розвитку та посилення ролі громадських організацій» розроблено 
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і запропоновано міській владі Стратегію сталого розвитку Одеси з акцентом 
на питання житлового сектора та енергоефективності. Працівники довідково-ін-
формаційного відділу ОННБ 21 вересня 2016 року провели зустріч з авторами 
Стратегії. До зустрічі фахівці бібліотеки підготували виставку «Альтернативна 
екоенергетика: реалії та перспективи в Україні».

Лошкарьова Н. П. Біотехнологічні системи виробництва і засто-
сування засобів біологізації землеробства» [Електронний ресурс]. – 
2016. – 3-7 жовт. – Режим доступу: www. ognb. оdessa. ua

З нагоди 45-річчя Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» НААН 
України 3-7 жовтня 2016 року в Одесі відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція «Біологічні системи виробництва і застосування засобів біоло-
гізації землеробства». Учасники конференції – науковці та фахівці з України, 
Росії, Польщі, Білорусі, Молдови, Казахстану, а також працівники Одеської 
національної наукової бібліотеки. Працівники сектора інформаційного забез-
печення з питань екології довідково-інформаційного відділу ОННБ підготували 
до конференції виїзну тематичну книжкову виставку.

Лошкарьова Н. П. «Природні катастрофи. Грязьові вулкани Чорного 
моря» (до Міжнар.дня Чорного моря) [Електронний ресурс]. – 2016. –  
3 листоп. – Режим доступу: www. ognb. оdessa. ua

Географічно морські грязьові вулкани Північного Причорномор‘я лока-
лізовані в південно-східному куті Азовського моря, у Керченській протоці, 
на Керченсько-Таманському шельфі та материковому схилі, в центрі західної 
частини Чорного моря, на південь від Криму. Грязьові вулкани і газові джерела – 
похідні одного процесу, і саме газово-грязьовий вулканізм відіграє значну роль 
у постачанні газового компонента в морській геолого-екологічній системі (МГЕС) 
глибоководної зони Чорного моря.

3 листоп 2016 р. працівники сектора інформаційного забезпечення з пи-
тань права та екології довідково-інформаційного відділу ОННБ провели захід 
на тему: «Природні катастрофи. Грязьові вулкани Чорного моря». З доповіддю 
виступив Б. Б. Капочкін, канд. геол.-минералог. наук, провід. наук. співробітник 
науково-дослідного центру Державного океанаріуму.

До заходу підготовлено тематичну книжкову виставку.

Лошкарьова Н. П. День інформації: «Тузлівські лимани – перлина 
Причорномор’я. Гідрологічний, гідрохімічний та сольовий режими 
Тузлівських лиманів. Національний природний парк «Тузлівські лима-
ни» : (до Дня довкілля) [Електронний ресурс]. – 2017. – 22 берез. – Режим 
доступу: www. ognb. Оdessa 

Тузлівська група лимано-лагун розташована в центральній частині Дунай-
Дністровського межиріччя. У її складі – лимани Шагани, Алібей, Бурнас і кілька 
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дрібніших. Приморська коса від села Приморського до курорту Лебедівка – най-
цінніша ділянка Тузлівських лиманів. Тут спостерігається найбільше скупчення 
птахів у період зимівлі, міграції та гніздування (качки, гуси, кулики та інші птахи, 
включені не лише в Червону книгу України, але і в Європейський червоний список).

У листопаді 1995 р. за постановою Кабінету Міністрів України ці лимани були 
включені до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення. У 2011 р. був 
створений Національний природний парк «Тузлівські лимани» (площа 27 865 га). 

22 березня 2017 р. працівники сектора інформаційного забезпечення 
з питань екології та права ОННБ провели День інформації на тему «Тузлівські 
лимани – перлина Причорномор’я. Гідрологічний, гідрохімічний та сольовий 
режими Тузлівських лиманів. Національний природний парк ’’Тузлівські лима-
ни‘‘». У заході взяли участь викладачі та студенти ОДЕКУ.

З доповідями виступили : О. М. Попова, канд. біол. наук, доцент каф. ботаніки 
біологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова, наук. куратор від університету 
Національного природного парку «Тузлівські лимани» (провідний науковий спів-
робітник парку І. В. Бурлаченко, начальник відділу рекреації та екол.-освіт. роботи, 
С. Л. Курочкін, канд. біол. наук, провідний науковий співробітник, О. М. Гайдаш, 
провідний науковий співробітник парку.

До заходу працівники сектора інформаційного забезпечення з питань 
екології та права ОННБ підготували тематичну виставку з оглядом.

Лошкарьова Н. П. День інформації: «Біологізація землеробства 
північно-західного Причорномор’я» (до Всесвітнього дня Землі) 
[Електронний ресурс]:– 2017. – 19 квіт. – Режим доступу: www. ognb. 
Оdessa 

19 квітня 2017 р. працівники сектора інформаційного забезпечення з питань 
екології довідково-інформаційного відділу ОННБ провели спільно з науковцями 
Інженерно-технологічного інституту біотехніки НААН України День інформації 
«Біологізація землеробства північно-західного Причорномор’я», на якому з допо-
відями виступали науковці. До заходу фахівці бібліотеки та інституту підготували 
тематичну виставку (60 джерел з фонду ОННБ, 91 – з фонду бібліотеки інституту).

Лошкарьова Н. П. Природні катастрофи.Гідрометеорологічні небез-
печні явища Азово-Чорноморського регіону» (до Міжнар. дня Чорного 
моря) [Електронний ресурс]. – 2017. – 31 жовт.– Режим доступу: www. 
ognb. оdessa. Ua 

Чорне та Азовське моря сполучені Керченською протокою. Це найважливі-
ший район суднових перевезень вантажів. Однак Азово-Чорноморський басейн 
найчастіше зазнає гідрометеорологічних катастроф. Від катастроф потерпають 
усі шість чорноморських держав.

Небезпечні гідрометеорологічні явища Азово-Чорноморського регіону: 
аномальні піднімання та опускання рівня моря метеорологічного походження, 
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згонно-нагонно вітрові та анемобаричні коливання рівня моря біля берега; 
штормові вітри, викликані проходженням середземноморських циклонів, 
штормові хвилі, цунамі, спричинені землетрусами та /або зсувами, тягун 
у портах, наддалекі поширення солоних вод у гирлах річок; аномальні льодові 
умови і раннє утворення припаю, апвелінг у літній період року, аномальні 
температури повітря та пов’язані з ними явища (новоросійська бора, кримська 
бора), смерчі на суші і в морі, рясні дощі, туман над акваторією моря; висока 
сейсмічна активність регіону: сильні землетруси на суші та під дном Чорного 
моря (вибухи, грязьові вулкани), пилові бурі, сірководневе «зараження» мор-
ської води в Чорному морі. 

Проблема вивчення природних катастроф у цій частині Світового океану 
в останнє десятиліття набула особливої актуальності через зростання економіч-
ної активності країн регіону, розширення рекреаційної діяльності і будівництво 
гідротехнічних споруд уздовж морського узбережжя і на шельфі, посилення 
існуючих і планування нових транспортних линій в акваторії Чорного моря. 

До Міжнародного дня Чорного моря працівники сектора інформаційного 
забезпечення з питань екології та права довідково-інформаційного відділу 
підготували тематичну виставку.



До Дня довкілля-2015. Зустріч з науковцями на тему: «Сучасні 
проблеми Тилігульського лиману та шляхи їх вирішення» в ОННБ. 
21.04.2015. 

Тематичну виставку оглядають Ю. С. Тучковенко, д-р геогр. наук, проректор з наук. 
роботи ОДЕКУ, О. М. Гриб, канд. геогр. наук, доцент каф. гідроекології та водних 
досліджень ОДЕКУ. 

Демонструється 
відеофільм 
«Тилігульський лиман».



Н. П. Лошкарьова, співробітник довідково-інформ. відділу ОННБ, розповідає про День 
довкілля-2015 і знайомить присутніх з тематичною виставкою.

Серед учасників природоохоронного заходу – студенти Одес. держ. екол. ун-ту 
та Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського, представники екологічної 
громадськості, працівники ОННБ.



До Міжнародного дня Чорного моря інформаційний центр з питань 
екології довідково-інформаційного відділу ОННБ організував 
зустріч науковців зі студентами ОДЕКУ та працівниками бібліотеки 
на тему: «Сірководневе зараження Чорного моря та його вплив 
на екосистему» і тематичну виставку. 28.10.2015 р.

З виставкою «Сірководневе зараження Чорного моря та його вплив на екосистему» 
присутніх знайомить співробітник довідково-інформ. відділу Н. П. Лошкарьова.

З доповіддю 
«Сірководневе 
зараження в акваторії 
Чорного моря» 
виступає 
В. І. Михайлов, д-р 
геогр. наук, проф. 
каф. автоматизації 
та управління технол. 
процесами Одес. нац. 
акад. зв’язку 
ім. О. С. Попова.



Доповідь В.І. Михайлова 
слухають студенти ОДЕКУ 
та працівники бібліотеки.

Н. П. Лошкарьова вручає В. І. Михайлову черговий випуск підготовленого нею 
бібліографічного покажчика «Екологічні проблеми північно-західного Причорномор’ я». 



В Одеському державному екологічному університеті (ОДЕКУ) від-
булася Всеукраїнська науково-практична конференція «Природно-
ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, 
території міжлимання : сучасний стан, перспективи розвитку». 
18 – 20.11.2015 р.

У президії конференції – С. Гриневецький, громадський діяч; С. Степаненко, 
ректор ОДЕКУ; М. Дрьомов, заст. начальника відділу управління з питань 
природокористування Одеської облради.

Огляд тематичної виставки для студентів ОДЕКУ проводить співробітник ОННБ 
Н. Лошкарьова.

Працівники інформаційного центру з питань екології довідково-інформаційного 
відділу ОННБ підготували до конференції тематичну виставку «Дослідження 
та використання природно-ресурсного потенціалу Куяльницького 
і Хаджибейського лиманів у минулому та в наш час». 



З виданнями, представленими на виставці, знайомляться: А. Еннан, д-р хім. наук, 
проф., директор Фізико-хім. ін-ту захисту навколишнього середовища і людини  
М-ва освіти і науки та НАН України; О. Гриб, канд. геогр. наук, доцент каф. гідроекології 
та водних досліджень ОДЕКУ; Ю. Семенов, ген. директор фірми «Сінік», член 
оргкомітету конференції.

Учасники конференції з Ю. Тучковенком, д-ром геогр. наук, проректором з наук. 
роботи ОДЕКУ.



До Всесвітнього дня Землі. День фахівця в ОННБ. 19.04.2016 р.

На день фахівця запрошені: Л. М. Горобченко, м.н.с. наук.-дослід. відділу промислового 
органічного землеробства Інж.-технол. ін-ту біотехніки НААН України, викладачі каф. 
менеджменту ОДЕКУ кандидати екон. наук, доценти: В. А. Хлібина, К. В. Смирнова,  
О. В. Жабнерчук, директор музею ОДЕКУ С. Г. Голубєва, студенти вишу.

З доповіддю «Роль біотехніки в розвитку біотехнології та мікробіології 
виступає Л. М. Горобченко, м.н.с. наук.-дослід. відділу промислового органічного 
землеробства Інж.-технол. ін-ту біотехніки НААН України.

Н. П. Лошкарьова, співробітник довідково-інформ. відділу ОННБ, розповідає про День 
Землі і знайомить студентів з тематичною виставкою.



Про історію Одеської національної наукової бібліотеки учасникам заходу розповідає 
Г. В. Підгорний, співробітник довідково-інформ. відділу ОННБ.

Слухачі – студенти ОДЕКУ.



«Альтернативна екологічна енергетика: реалії та перспективи 
в Україні» – зустріч в ОННБ з розробниками «Стратегії сталого 
розвитку м. Одеси з акцентом на питання житлового сектора 
та енергоефективності». 21.09.2016 р.

Основні положення Стратегії 
представляє Ю. Є. Геращенко,  
юрист, еколог, експерт 
і партнер німецько-
українського проекту  
ЄС «Сталий розвиток 
житлового господарства 
в Україні: сприяння місцевому 
розвитку та посиленню ролі 
громадських організацій», 
президент ГО «Екологічний 
центр сталого розвитку 
України», голова робочої групи 
з розробки Стратегії.

Члени робочої групи з розробки Стратегії.



Про використання 
енергозбережних технологій 
в ОСНД доповідає О. І. Головіна, 
канд. екон. наук, доцент 
ОДЕКУ та Християнського 
гуманітар.-екон. університету.

Про правильні рішення, що 
економлять час та кошти, 
про модернізацію ІТП 
багатоквартирного 
будинку йдеться у доповіді 
І. Д. Бугері, директора 
ПП «Теплоенергоналадка».

Про реформування ЖКГ  
м. Одеси відповідно 
до Стратегії доповідає  
В. Я. Максимович, канд. 
екон. наук, голова правління 
громадської організації 
«Асоціація сприяння 
муніципальним реформам 
та захисту прав міської 
громади», заст. голови робочої 
групи з розробки Стратегії.



Ю.Є. Геращенко та О. І. Головіна представляють монографію «Стратегія сталого роз-
витку м. Одеси з акцентом на питання житлового сектора та енергоефективності».

Співробітник довідково-інформ. відділу ОННБ О. К. Бойко знайомить присутніх 
з тематичною виставкою «Альтернативна екоенергетика: реалії та перспективи 
в Україні».



Учасники зустрічі – студенти ОДЕКУ, представники громадськості, працівники ОННБ.

Виставка «Альтернативна екоенергетика: реалії та перспективи в Україні».



В Одесі в комплексі «Курортний» пройшла Міжнародна науко-
во-практична конференція «Біологічні системи виробництва 
і застосування засобів біологізації землеробства»  
(з нагоди 45-річчя Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» 
НААН України). 3-7.10.2016 р. 

У конференції взяли участь науковці та фахівці з України, Росії, Польщі, Білорусі, 
Молдови, Казахстану.
Співробітники довідково-інформаційного відділу ОННБ підготували до заходу тема-
тичну книжкову виставку «Біотехнологічні системи виробництва і застосування 
засобів біологізації землеробства».

З виданнями, 
представленими 
на виставці, 
знайомляться учасники 
конференції.



До Міжнародного дня Чорного моря (31 жовтня). Захід на тему: 
«Природні катастрофи: грязьові вулкани Чорного моря» в ОННБ. 
03.11. 2016 р.

Карта грязьових вулканів Чорного моря

З доповіддю «Природні катастрофи: грязьові вулкани Чорного моря» виступає  
Б. Б. Капочкін, канд. геол.-мінералог. наук, провід. наук. співробітник наук.-дослід. 
центру Держ. океанаріуму.



Доповідь слухають працівники ОННБ.

Співробітник довідково-інформаційного відділу ОННБ Н. П. Лошкарьова підготувала 
до заходу виставку.



День інформації в ОННБ на тему: «Тузлівські лимани – перлина  
Причорномор’я. Гідрологічний, гідрохімічний та сольовий режими 
Тузлівських лиманів. Національний природний парк «Тузлівські 
лимани». 22.03.2017.

На день інформації запрошені: О. М. Попова, канд. біол. наук, доцент каф. ботаніки 
біол. ф-ту ОНУ ім. І. І. Мечникова, наук. куратор від університету Національного 
природного парку «Тузлівські лимани»; І. В. Бурлаченко, начальник відділу рекреації 
та екол.-освіт. роботи НПП; С. Л. Курочкін, канд. біол. наук, провід. наук. співробітник 
НПП; О. М. Гайдаш, провід. наук. співробітник НПП.

Слухачі – працівники 
бібліотеки.

Демонстрація 
відеофільму 
та огляд тематичної 
виставки, 
підготовленої 
співробітниками 
довідково-
інформаційного 
відділу ОННБ.



Про історію створення національного природного парку «Тузлівські лимани» 
розповідає І. В. Бурлаченко, начальник відділу рекреації та еколого-освітньої 
роботи НПП «Тузлівські лимани».

З доповіддю «Загальні природні особливості території НПП ‘‘Тузлівські лимани‘‘» 
виступає О. М. Попова, канд. біол. наук, доц. каф. ботаніки біол. ф-ту ОНУ  
ім. І. І. Мечникова, наук. куратор Національного природного парку «Тузлівські лимани», 
провід. наук. співробітник НПП.



Про унікальні види птахів НПП «Тузлівські лимани» розповідає С. Л. Курочкін, канд. 
біол. наук, провід. наук. співробітник НПП.

Ссавці та рептилії на території Тузлівських лиманів – тема виступу О. М. Гайдаша, 
провід. наук. співробітника НПП «Тузлівські лимани».



Про рекреаційну діяльність та перспективи її розвитку на території НПП «Тузлівські 
лимани» розповідає І. В. Бурлаченко, начальник відділу рекреації та екол.-освіт. 
роботи НПП.

Тваринний 
та рослинний світ 
території НПП



День фахівця в ОННБ на тему: «Проблеми утилізації відходів, шляхи 
їх вирішення у світі та в Україні». 25.04.2017 р. 

З доповіддю «Про національну стратегію управління відходами в Україні та про-
блеми її реалізації» виступає Ю. М. Інешин, заст. начальника відділу стратегічного 
планування та моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів Одеської 
обласної державної адміністрації.

Про забруднення Чорного моря відходами розповів В. І. Михайлов, д-р геогр. наук, 
проф., співробітник Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний 
океанаріум».



Серед учасників заходу – 
М. В. Мунтян, кор. газети 
«Одеські вісті»
(на передньому плані)

Учасники заходу – студенти ОДЕКУ, працівники бібліотеки.

Співробітник 
довідково-інформ. 
відділу бібліотеки 

Н. П. Лошкарьова 
проводить огляд 

виставки.



До Міжнародного дня Чорного моря – 2017 (31 жовтня) 

Співробітник довідково-інформаціонного відділу бібліотеки Н.П. Лошкарьова розпо-
відає відвідувачу бібліотеки про літературу, представлену на виставці «Природні 
катастрофи. Гідрометеорологічні небезпечні явища в Азово-Чорноморському регіоні».
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Виноградова О.М. 43
Вихованець (Выхованец) Г.В. 138, 142
Вишневський В. 59
Вієр Х. 137
Водяніцький О.М. 152, 167
Воліченко Ю.М. 177
Волков А. 76
Воровка В.П. 142
Вороной В. 94, 105

Гаврилюк Р.В. 124
Газетов Є.І. (Е.И.) 17
Галімова М. 51, 168
Галушкіна Т.П. 26
Гандзюра В.П. 175
Гардашук Т.В. 190
Геворкьян В.Х. 125
Гейна К.М. 169
Георгиев К. 95
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Герасим’юк В.П. 65
Гижко (Гыжко) Л.В. 142
Говорин И.А. 169
Гогинова Н. 44
Гожик П. Ф. 125
Головіна О.І. 61
Голубєв М.І. 171
Гопченко Є.Д. 60, 68
Горун В.В. 76, 96
Градович Н.І. 178
Грех В.І. 170
Гриб К.О. 43
Гриб О.М. (О.Н.) 27, 34, 43, 45, 62
Григоренко Т.В. 168
Гриценко А.В. 120
Грициняк І.І. 101, 161, 174
Грищенко А.В. 120
Грузова І.В.
Гулай О.В. 153
Гуменюк Г.Б. 62

Дармаграй Л.М. 170
Даниленко В.Л. 54
Данталай П.І. 
Даус М.Є. 14, 27, 69
Дацык Н.А. 153
Дебижа Е.Л. 97
Демченко В.А. 36
Дем’яненко С.Г. 35
Денисов Ю.П. 126
Дерезюк Н.В. 42, 44
Дерень О.В. 172
Джам О.А. 190
Джуртубаев М.М. 69, 162, 174
Джуртубаев Ю.М. 69
Дімітров Д. 143
Долінська А.О. 45, 65
Доніка А. 197
Дятлов С.Е.(С.Є.) 66, 121

Еремеев В.М. 125
Еремеев В.Н. 121

Жавнерчик О.В. 178
Жанталай П.И.(П.І.) 28, 36, 37

Желтов Ю.О. 170
Жмут М. 48
Жовнір В. 69
Жукорський О.М. 7, 153
Журавський О.М. 7

Зайцев Ю.П. 36, 130
Заморов В.В. 152, 174
Запоїло І.А. 174
Запоїло О.В. 174
Запорожец С.А. (Запорожець С.О.) 66, 
121
Захарченко Е.А. 146
Зіньковський О.Г. 152, 159, 179, 182
Зорина-Сахарова Е.Е. 49
Зотов В.І. 28
Зубак В.І. 48

Ильина Н. 106
Ильницкий К.І. 77, 106

Іванов А.В. 179
Іванов О. 47
Іванова Н.О. 47
Ісаєнко В.М. 191
Ісак О.С. 63

Каденюк Л.К. 198
Кадурін В.М. 33, 46, 127
Кадурін С.В. 127
Калюжин А.С. 18
Калашник К.С. 32
Кантаржи М.І. 114
Капацина В. 108
Капочкина А.Б. 40, 122
Капочкина М.Б. 122, 128
Каракаш І.І. 28
Карпенко Г.Ю. 24
Карпенко И.А. 13
Карпенко О.О. 63
Касапчук В. 108
Катернюк Д.І. 130
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Качай Г.В. 172
Кирпенко Н.И. 154
Кирюшкина А.Н. (Кірюшкіна Г.М.) 28, 38, 
39, 41
Кирющенко И.Г. 124
Кисилевська А.Ю. 146
Китик В. 54
Кільмаєва 154
Кічук Н.С. 70
Клименко В.В. 126
Клименко І.В. 30, 126, 127
Клоченко П.Д. 120
Ключ І. 155
Коболев В.П. 125
Ковальова (Ковалева ) Н. В. 29, 42, 45, 
132
Ковтун О.О. 175
Козлова Т.В. 146
Койнова І.Б. 198
Колєв О. 143
Коломієць К. В. 140
Колос О.М. 168
Конарева О.П. 17
Копытов Ю.П. 164
Коритнянська В.Г. 58
Корнилова С.В. 124
Королесова Д.Д. 122
Костан О.А. 194
Коцєв І. 143
Кочелаб В.В. 143
Кошелєв О.В. 56
Кошляков А.Е. 137
Кравченко Ю.Д. 154
Крайнюков О.М. 120
Краснодемский Е.Б. 136
Кудренко С.А. 21
Кулагін В.В. 81 – 83
Кулеш В.Ф. 156
Кулібабін О.Г. 70
Кулікова О.В. 152
Курант В.З. 166, 180
Куровская Л.Я. 156

Кучеров В.О. 152
Кушнир (Кушнір) Д.В. 38, 45, 55, 131

Лаврін Б.З. 120
Легка К.В. 24
Лещенко Л.А. 191
Лєбєдєв О.А. 139
Лизинцали Л.В. 108
Липовий В.О. 74
Листопад О. 58, 156, 191
Лісовенко Д.О. 188, 196
Лобода Н.С. 14, 16, 27, 30, 43, 45, 55, 
126
Лозовіцький П.С. 31
Ломакин И.Э. 143
Лошкарева Н.П. 200 – 203
Лукашев Д.В. 126
Лук’янова О.О. 31
Ляврін В.З. 180
Лямина Е.В. 157
Ляшенко А.В. 49
Лысенко В. Н. 156

Мазур А.В. 122
Мазур І.О. 54
Македонська Ю.А. 68
Малолєткова О. 157
Маляс А.О. 40, 74
Марушевський Г.Б. 127, 187, 192
Марценюк В.М. 179
Марченко І.С. 49, 171
Матвієнко Т. В. 198
Медведев О. 70
Медведєва Ю.С. 60, 68
Мединец В.И. (Медінець В.І.) 29, 37, 
42, 132, 177
Мелконян Д.В. 132
Мельников Н. 97
Мельникова Е.Б. 157
Милева (Мілева) А.П. 132
Митропольський О.Ю. 127
Михайленко А. 20
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Михайленко Н.Г. 168
Михайлов В.Е. 97
Михайлов В. И. 7, 40, 74
Михайлов В.П. 
Михайлова В. 98, 109, 115
Мілева А.П. 132
Міндруль Т.Р. 179
Мінічева Г.Г. 32
Міронова Н.Г. 196
Мoкієнко А.В. 144
Молодецький А.Е. 32
Монюшко М.М. 74
Мотигіна В.С. 18
Муравский А. 109, 192
Муркалов А.Б. 52, 144
Мусий Т.О. 154
Мусієздов О.О. 188

Наконечний І.В. 54
Нагаєва С. 69
Неборачек С.Н. 156
Неведюк В.В. 144
Невесенко А.В. 158
Неделько С. 76
Нетребская Е.Я. 129
Нефедова Н.Е. 14
Низамова А.М. 40
Никонова С.Е. 33
Ницевич В.И. 74
Нікіпєлова О.М. 144, 146
Нікітіна А.О. 15
Нікітіна М.Д. 180
Ніколаєва Я.С. 68
Новіцький Р.О. 158

Олейніков І.О. 181
Олексієнко О.О. 170
Онофрей А.А. 139
Осадчая М. В. 192
Отченаш Н.Д. 14, 34

Павленко О.П. 61, 145
Паламарчук Р.А. 172
Панкратенкова Д.О. 145

Пархотько А.В. 98
Пейчев (Пєйчєв) В. 143
Пентилюк С.І. 177
Перепелица А. 111
Перфирьев С. 99
Пилипенко Ю.В. 167
Пилип’юк В.В. 34
Пишна Г.О. 32
Піцик В.З. 177
Плічко В.Ф. 161
Подплетная (Підпльотна) Н.Ф. 121
Покалюк В.В. 143
Полетаева Л.М. 35
Поліщук Т.М. 28
Половка С.Г. 127
Полякова І.В. 35
Попова О.М. 58, 59
Поспелова Н.В. 164
Потрохов О.С. 152, 159, 179, 182
Примаченко І.О. 25
Причепа М.В. 182
Прімачов М.Т. 167, 174
Прокопчук С. 100, 101
Пустовгар В.П. 159

Рабченюк О.О. 166
Радіонов Д.Б. 152
Рачинська О.В. 133
Рашкован М.В. 140
Рикін І.С. 15
Розумовська Д. 193
Романенко В.Д. 159
Романова Є.О. 30, 71
Романченко О.В. 159
Романь А.М. 18
Руденко О.М. 194
Рудь Ю.П. 174
Русаков О.М. 128
Рябченко О.О. 180

Сааджан І.A. 26
Савенко Н.М. 168
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Сагайдак А. 111
Самсоненко Л. 100
Сафранов Т.А. 200
Сахненко О.И. 56
Сачук М.В. 182
Светличный (Світличний) С.В. 46
Свечкова Н.В. 160
Сенечин В.В. 170
Сербов М. 51
Сивий П.В. 102
Силакова Т.І. 160
Симон М.Ю. 172, 183
Симоненко С. 102
Ситник Ю.М. 167
Сич В.А. 140
Скаленчук Е.В. (О.В.) 52
Скачек А.М. 64
Скиба М.М. 194
Скипа М.И. 121
Скоробогатов А.В. 111
Скребовська С.В. 128
Смирнова Е.О. 132
Снігірьов(Снигирев) С.М. 37, 160, 161, 
173, 177
Снісар А.Ю. 123
Соколко К. 76, 117
Соколов В. 76, 117
Соколов Е.В. 42
Соколовська І.А. 63
Сокур О.Н. 125
Солошенко О.В. 195
Солтис І.Є. 17
Сон М.О. 48
Сонько С.П. 195
Старовойтенко Н.В. 188
Сторчак В.О. 144, 146
Стоян А.А. (О.О.) 52, 140
Сурикова И.М. 123
Сухоліта Є.В. 133

Тимченко І.В. 18
Тимочко Т.В. 193, 195, 196

Тітенко Г.В. 196
Ткаченко Н.А. 52
Ткаченко П.В.
Токарев Ю.Н. 123
Томахін М.Л. 31
Тонконога І.В. 103
Топалов В.П. 118
Топтіков В.А. 175
Торский В.Г. 74, 118
Тоцький В.М. 175
Тригуб В.І. 64
Туниця Ю.Ю. 187
Тучковенко К.С. 134
Тучковенко О.А. 55
Тучковенко Ю.С. 38, 45, 55
Тютюнник Г.О. 38

Урбанская Т.В. 69
Урянський М.М. 74
Усенко О.М. 154

Фарафонов Е.С. 112
Федорова О.М. 189
Федорчук Ю. 146
Финенко Г.А. 153
Фомина Н.М. 188
Фрейлин М.П. 64

Халаим А.А. 48, 162, 174
Хоменко Ю.В. 163
Хоменчук В.О. 166, 180
Худа Л.В. 171
Худий О.І. 171
Худіяш Ю.М. 159, 182

Чабаненко В.Т. 63
Челядина Н.С. 164
Чепижко А.В.( О.В.) 33, 127
Черемнова А.І. 28
Черепанова К.В. 16
Черкез Е.А.(Є.А.) 33, 37, 46, 132, 146

Цируль О.А. 196
Цьонь Н.І. 163, 164
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Шадрин Н.В. 149
Шакірзанова Ж.Р. 60, 65
Шапошникова А.О. 128
Шарко Д.П. 161
Шахов А.В. 108
Шацилло Е.И. 169
Шевченко В.Ю. 176
Шевченко М. 78
Шевченко П.Г. 167
Шекк П.В. 165, 166
Шелякіна М.Д. 134
Шерман І.М. 177
Шихалеева (Шихалєєва) Г.Н. 23, 28, 38, 
39, 41
Шкарбан В.В. 161

Шнюков Е.Ф. 129
Шуйский Ю.Д. 141, 142
Шуптар С.Й. 40
Шураев И.Н. 129
Шутяк С. 60

Щипцов А.А. 125

Юрасов С.Н. 76, 96
Юришинець В.І. 159

Яворська В.В. 14
Янєва М.Д. 68
Яров Я.С. 34, 43

Эннан А.А.-А. 41
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АМПУ – Адміністрація морських портів України
ББ – біомаса бактеріопланктону
БГД – база геологічних даних
БДЛК – Бузько-Дніпровсько-лиманський канал
БС – Балтійська система висот і глибин
БСК – біохімічне споживання кисню
БПК5 – перманганатна окислюваність
ВБР – водно-біологічні ресурси
ВГК – водогосподарський комплекс Дунай-Дніпро
ВЕЗ – вільна економічна зона
ВЕЛ – Всеукраїнська екологічна ліга
ВМ – важкі метали
ВМФ – Військово-Морський флот
ВНЗ – вищий навчальний заклад
ВОВ – взвешенные органические вещества
ВОЗ –Всесвітня організація охорони здоров´я
ВОС – водоочисна станція
ВР – територія, що включає Хаджибейсько-Куяльницький пересип з курортами 
«Куяльник» і «Лузанівка», лівобережжя і верхів’я Куяльницького лиману
ВРД ЄС – Водно-рамкова директива Європейського Союзу
ГДК – гранично-допустима концентрація
ГЕС – гідроелектростанція
ГІС – геоінформаційна система
ГП – государственное предприятие
ГСХ – глибоководний судноплавний хід «Дунай-Чорне море»
ГУ – Головне управління
ГУ ДСНС – Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій
ГУНП – Головне управління Національної поліції
ДАБІ – Державна архітектурно-будівельна інспекція
ДВНЗ «УжНУ» – Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський націо-
нальний університет»
ДДЗС – Дунай-Дністровська зрошувальна система
ДП – державне підприємство 
ДУ – державна установа
ЕГІС – екологічна геоінформаційна система
ЕКМ – електронні картографічні матеріали
Еспоо – Конвенція щодо оцінки впливу на довкілля у трансграничному контексті
ЄЕК ООН – Європейська економічна комісія ООН
ЗОР – завислі органічні речовини
ЗР – забруднюючі речовини
ИТС – Инвестиционно-технический совет 
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212

ІГНС НАН України – Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України 
ІЗВ – iндекс забруднення води
ІСПС – iнформаційна система портового повідомлення
КАСПАР – Азербайджанське Каспійське пароплавство
КБМ – Комітет безпеки на морі
ККС – контрольно-коригувальна станція
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення
МГЕС – морська геолого-екологічна система
МІБ – Морське інженерне бюро
МІВ – Морський інститут Великої Британії
ММД – молекулярні методи діагностики
МОП – Міжнародна організація праці 
МПРС – Морська пошуково-рятувальна служба
МСОП (IUCN) – Міжнародна спілка охорони природи та природних ресурсів
МТП – морський торговельний порт
НДІ –науково-дослідний інститут
НЕГП – небезпечні екзогенні геологічні процеси
НПЗ – нафтопереробний завод
НПП – Національний природний парк
ПНПУ – Південноукраїнський національний педагогічний університет  
ім. К.Д. Ушинського
НУБІП – Національний університет біоресурсів і природокористування 
ОДЕКУ – Одеський державний екологічний університет
ОЗР – освіта збалансованого розвитку
ОНАЗ – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
ОНУ ім. І. І. Мечникова – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
ООН – Організація Об’єднаних Націй 
ОПЗ – Одеський припортовий завод
ОСР – освіта сталого розвитку
ОЧЕС – Організація Чорноморського економічного співробітництва
ПБ – поле біолюмінесценції
ПДНB –Міжнародна конвенція щодо підготовки і дипломування моряків і не-
сення вахти
ПЗП – північно-західне Причорномор’я
ПЗФ – природно-заповідний фонд
ПЗЧМ – північно-західна частина Чорного моря
ПівдНДІРО – Південний науково-дослідний інститут рибного господарства 
і океанології. Одеський центр
ПК – пропускний канал
ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція 
ПЛР – природні лікувальні ресурси
ПМПК – прибережно-морський природний комплекс
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ПП – приватне підприємство
ППК «Сасик» – портово-промисловий конгломерат на Сасику 
ППС – промивально-пропарювальна станція
ПРООН – установа Організації Об’єднаних Націй, що підтримує стратегічні 
ініціативи щодо створення  спроможностей, спрямованих на сталий людський 
розвиток
СБО – станція біологічного очищення стічних вод
СБУ – Служба безпеки України
СВЕО – стандарт вищої екологічної освіти України 
СВО – стандарт вищої освіти України
СРЗ – судноремонтний завод 
Т – температура
ТИС – стивідорний оператор в Україн (5 терміналів)
ТМТМ – Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут
ТПК – територіально-природний комплекс
ТРАНСЕКА – Міжнародна організація для розвитку торговельних та економічних 
відносин між країнами регіону на осі Схід-Захід
ТУ – технічі умови
ТуРМЕПА – Турецька асоціація захисту моря від забруднення
УБВ – управління судновими баластними водами
УЖНУ – Ужгородський національний університет
Укр МЕПА –Українська асоціація захисту моря від забруднення
(ФАО) ООН – Міжнародна продовольча та сільськогосподарська організація
ФПТУ – Федерація працівників транспорту України
ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України – Фізіко-хімічний інститут ім. О. В. Богатського 
НАН України 
ФХІЗНСІЛ – Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища 
і людини МОН України і НАН України
ХПТК ОНПУ – Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету
ХСЗ – Херсонський суднобудівний завод 
ЦТС – Центр транспортних стратегій
ЧБ – чисельність бактеріопланктону
ЧДМФ – Чорноморська державна морська адміністрація
ЮНЕП – программа ООН з довкілля 
ЮНЕСКО (UNESCO) – Організація з питань освіти, науки і культури ООН
ВІМСО –Балтійська та міжнародна морська рада
BRA – Бургаська регіональна асоціація туризму
СЕРSA (Companiа Espanola De Petroleos S. A. U.) – Іспанська промислово-тор-
говельна нафтохімічна корпорація
Change of the Chief Executive – Морський інститут Великої Британії
Е-ТRIX– індекс трофічного статусу морських екосистем



214

ЕLMM – BLIS – проект «Комплексне моделювання управління землекористу-
ванням – лимани Чорного моря» 
ENSEMBLIS – проект, у якому розглядалися 15 сценаріїв зміни клімату для во-
дозбору Тилігульського лиману
ESI (Environmental Ship Indeх) – екологічний індекс суден, за яким визначають-
ся морські судна, які краще справляються зі скороченям викидів в атмосферу.
ESPO – Європейська організація морських портів
EUROPA – MODEL – модель прогнозу погоди
ICC – Міжнародна торговельна палата 
ICS – Міжнародна палата судноплавства
IFSMA – Міжнародна федерація асоціацій капітанів
ІМО – Міжнародна морська організація (International Maritime Orqanization)
IMSBС – Міжнародний кодекс морського перевезення твердих навалочних 
вантажів
ISF – Міжнародна федерація судновласників
ISO – Міжнародна організація зі стандартизації (міжнародні стандарти)
ІSWOT – аналіз використання чорноморських глибоководних пелоїдів у ре-
креакційному комплексі
Jan Le Nus Nus nV (Бельгія) – компанія, що спеціалізується на днопоглиблю-
вальних та інженерних роботах
МАRPOL 73/78 (МАРПОЛ 73№78) – Міжнародна конвенція щодо запобігання 
забрудненню моря з суден
MSAP – паливо, придатне для виробництва електроенергії
Nairobi International Convention on the Removal of Wreсks – Міжнародна 
конвенція щодо видалення затонулих суден
Noble Group – зерновий термінал у Миколаївському морському торговельному 
порту
S – солоність
SOLAS-74 – Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі
SWAN – спектральна хвильова модель (Simulating Waves Nearshore)
SWOT – аналіз використання пелоїдів у рекреаційному комплексі
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ПОКАЖЧИК ПЕРЕГЛЯНУТИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

ЗБІРНИКИ

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія (Київ)
Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища (НАН 
України (Київ) 
Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного 
університету ім. І. Огієнка. Секція: Педагогіка, теорії та практики дошкільної 
і початкової освіти (Кам’янець – Подільський) 
Природа Західного Полісся та прилеглих територій (Луцьк)
Фізична географія та геоморфологія (Київ)

ЖУРНАЛИ

Агроекологічний журнал (Київ)
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серії: Європейська інтеграція; Стан 
навколишнього середовища; Збереження та розширення природно-заповідних 
територій в Україні; Освіта для збалансованого розвитку (Київ)
Вісник Вінницького політехнічного інституту (Вінниця)
Вісник Дніпропетровського університету ім. О. Гончара. Серії: Біологія; Екологія 
(Дніпро)
Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка . Серія: Біологія (Київ)
Вісник НАН України (Київ)
Вісник Одеського державного екологічного університету (Одеса)
Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серії: Географічні 
та геологічні науки; Біологія (Одеса)
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (Сєверодонецьк)
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Екологія 
(Харків)
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки (Черкаси) 
Водне господарство України (Київ))
Геология и полезные ископаемые Мирового океана (Київ)
Гидробиологический журнал (Київ)
Екологічний вісник (Київ)
Екологічні науки: науково-практичний журнал (Київ)
Людина та довкілля. Проблеми неоекології (Харків) 
Мінеральні ресурси України (Київ)
Морское обозрение = Sea Review : междунар. мор. журн. (Одеса)
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медици-
ни та біотехнології ім. С.З. Гжицького. Серія: Сільськогосподарські науки (Львів)
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України (Львів)
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Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України. Серії : Біологія. Біотехнологія. Екологія; Економіка. Аграрний 
менеджмент. Бізнес ; Педагогіка. Психологія. Філософія (Київ) 
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 
Українки. Серія: Біологічні науки (Луцьк)
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Біологія 
(Ужгород)
Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. Серії : Географія; 
Біологічні системи (Чернівці)
Наукові записки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 
Серія : Географія (Вінниця)
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка. Серїї : Географія; Біологія; Педагогіка (Тернопіль)
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного 
інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок та Інституту біології 
тварин (Львів)
Порти України (Одеса)
Рибогосподарська наука України (Київ)
Судоходство (Одеса)
Український гідрометеорологічний журнал (Одеса)
Чорноморський ботанічний журнал (Херсон )

ГАЗЕТИ

Вести (Київ)
Одесский вестник (Одесса)
Одеські вісті (Одеса)
Природа і суспільство (Київ)
Слово (Одеса)
Урядовий кур´єр (Київ)
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