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Одними із напрямів, який має допомогти розв’язанню актуальних екологічних 
проблем регіону, створення системи моніторингу довкілля -  системи збирання, оброблення, 
передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін.

Одним з найважливіших напрямів екологічної політики є робота з громадськістю. При 
Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області 
створені і функціонують Громадська та Науково-технічна ради, в складі яких співпрацюють 
представники провідних екологічних громадських організацій, науковці та представники 
Держуправління [3].

Література:
1. Запорізька область: статистичний щорічник. Держкомстат України. -  Запоріжжя: 

Головне управління статистики у Запорізькій області. 2010. -  428с.
2. www.menr.gov.ua
3. www.who-is-who.com.ua

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Прохорова Л.А.

Базою для формування регіональної екологічної політики повинно стати чітке 
розуміння той екологічної ситуації, яка об’єктивно існує на даний момент у конкретному 
регіоні, та інерційних тенденцій її розвитку. Для того, щоб мати найбільш повне уявлення по 
цьому питанню, необхідно розглянути декілька складових, що формують екологічну 
ситуацію регіону, а саме:

- необхідно враховувати «екологічну ємність» [1], але не усього регіону в цілому, а 
окремих локальних екосистем, що входять до його складу. Саме на цьому рівні необхідно 
дослідити - чи перевищена ємність природного ландшафту господарською діяльністю або 
поки ще залишаються деякі резерви у даному природному середовищі. Все це має бути 
необхідним для розробки кадастру регіональної ситуації для регіону;

- необхідно враховувати рівень здоров’я населення кожного конкретного регіону. 
Саме стан здоров’я людини у регіоні, з іншого боку дуже залежить від екологічної ситуації у 
місці проживання. Але з іншого боку, здоров’я населення самостійно постає показником як 
окремих якостей середовища життєдіяльності, так і загальних якостей урбанізованого 
ландшафту. Медична географія достовірно доказує територіальну прив’язку багатьох 
захворювань з якістю середовища життєдіяльності. Ціла низка захворювань людини 
знаходиться у безпосередній кореляції з регіональнім рівнем антропогенного навантаження 
та рівнем урбанізації природного середовища.

Деякі алергічні захворювання, які характеризують агропромислові регіони, також не 
саме професійні захворювання ( як часто їх класифікують), а адекватна реакція організму на 
різноманітні токсичні та фізичні забруднення атмосфери, гідросфери, педосфери тощо. 
Визначення вектору захворювання населення може бути як аналогічним з
загальнодержавними показниками, так і чітко зорієнтоване на особливості агропромислової 
специфікації регіону;

- виявлення та облік факторів середовища, що обумовили конкретну екологічну 
ситуацію у конкретному регіоні, а також міри по оптимізації ситуації або виходу із неї. Для 
цього перш за все потрібно долучити аналіз структури економіки регіону; визначити 
ресурсоємність регіональної та локальної економіки за об’ємом відходів, що поступають у 
оточуюче середовище та визначити низку показників рівнів концентрації та впливів 
антропогенного тиску як хімічного, фізичного, радіаційного напрямків. У ході такого аналізу 
( також і *за видом діяльності, і за галузями господарства) виявляються та ранжуються 
головні причини екологічного неблагополуччя регіону, ступень їх розповсюдження (або, 
навпаки їх локалізації) та формуються шляхи усунення або нейтралізації цих причин. У 
арсеналу оптимізаційних заходів, що успішно працюють як в деяких регіонах України, такі 
в зарубіжжі, достатньо широкий перелік. В одному випадку потрібно модернізувати 
матеріально-технічну базу конкретних локальних підприємств, у другому -  впровадження
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нових технологій на тому або іншому підприємстві у різних галузях агропромислового 
господарювання, у третьому випадку -  потрібна перекваліфікація, перепрофілювання 
підприємства, а можливо и взагалі, закриття цього локального забруднювача.

Екологічна ситуація у регіоні може вимагати деконцентрації виробництва, 
співвідношення природничого ресурсу та антропогенного навантаження, та перегляд 
поглядів к природо користувачам різного ієрархічного рівня [2].

В зв’язку з цим, постає не менш важлива проблема картографування при 
екологічному моніторингу. З метою налагодження діючої безперервної системи стеження і 
контролю, у локальному масштабі доцільно відображати на картах 2 групи показників:

- показники, що дають характеристику станів середовища та заходи по збереженню і 
покращенню геологічного середовища та санітарно-епідеміологічної обстановки, а саме:

- інвентаризаційні дані о природних процесах та явищах, що утворюють передумови 
для можливих погіршень станів середовища (зсуви, суховії, пилові бурі, зливи, яри , очкові 
пожежі та інші).

- розміщення та ведучі характеристики об’єктів господарчої діяльності, що 
забруднюють ґрунти, атмосферу, воду, рослинний світ.

- розміщення стаціонарних та пересувних пунктів контролю за середовищем, а також 
локальні, регіональні та глобальні станції моніторингу.

Друга група показників, необхідних для картографування при екологічному 
моніторингу повинна включати слідуючи показники:

- дані про заходи, що направлені на встановлення природної здібності окремих 
елементів природного середовища до самопоновлення, а також до самовідтворення;

- допустимі техногенні навантаження з урахуванням природної ємності ландшафту;
- данні про біологічну продуктивність.

Обидві групи показників повинні містити складний комплекс фізико-географічних, 
геофізичних, хімічних, технологічних і біологічних даних, які можуть давати уявлення про 
екологічні, економічні та морально-естетичні збитки для природного середовища локального 
та регіонального екологічного рівнів.
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ПРОБЛЕМА ОХОРОНИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Фещенко К.Д.
Проблема питного водопостачання та якості питної води, що пов‘язана з санітарним 

станом водойм, як джерел питного водопостачання, так і джерел підземних вод, свідчить про 
реальну загрозу водного фактору для здоров‘я людини. Негативні тенденції із забезпеченням 
населення питною водою в достатній кількості та високої якості накопичувалися упродовж 
не одного десятиріччя і на сьогодні в окремих регіонах набули критичного стану.

За даними державного моніторингу, що проводився установами державної санітарно- 
епідеміологічнаї служби, якість води в поверхневих водоймах-джерелах питного 
водопостачання, які на 80% забезпечують питне водопостачання в країні, залишається

І незадовільною та характеризується високим ступенем антропогенного забруднення.
Для більшості поверхневих вод, зокрема басейну Дніпра, у місцях питних водозаборів 

постійно реєструються підвищені перманганантна окислюваність, БСК, кольоровість, 
каламутність тощо, що вимагає удосконалення технологій водоочищення, використання 
нових фільтруючих матеріалів, більш ефективних реагентів.


