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МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЯК КРИТЕРІЙ 

ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 
Анотація: показано, що одним із ефективних критеріїв ідентифікації (в 

т.ч. з віднесенням до геологічної і тектонічної зони) харчових продуктів є їх 

мікроелементний склад. Встановлено, що ландшафтні та геологічні умови в 

значній мірі впливають як на абсолютний вміст мікроелементів у харчових 

продуктів, так і на їх співвідношення та міжелементну кореляцію. Ці критерії 

можуть бути використані для ідентифікації харчових продуктів, що 

продемонстровано на прикладі різних ландшафтних зон Закарпатської 

області. 

Ключові слова: мікроелементи; харчові продукти; молоко; овочева суміш; 

коефіцієнти Пірсона і Спірмена. 

 

Ідентифікація харчових продуктів, в т.ч. при їх експертизі, відіграє 

важливу роль. Виділяють різні критерії ідентифікації харчових продуктів, які 

мають свої переваги і недоліки. В цьому контексті, одним із оригінальних і 

ефективних підходів до ідентифікації є мікроелементний склад харчових 

продуктів, який буде визначатися як геологією, так і тектонікою територій, на 

яких одержані ці продукти. Крім абсолютного вмісту мікроелементів у 

харчових продуктах, інформативним є їх співвідношення та міжелементна 

кореляція. 

На прикладі цільного коров’ячого молока (становить 42% добового 

референтного раціону харчування) та овочевої суміші (становить 26% 
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референтного раціону харчування дорослої людини) проведено дослідження 

мікроелементного складу цих продуктів для різних ландшафтних зон 

Закарпатської області. Встановлено, що вміст мікроелементів у харчових 

продуктах є різним для різних ландшафтних зон (низовинні райони > 

передгірські райони > гірські райони) за виключенням As та Mn. Такі 

закономірності оцінювалися нами за значенням коефіцієнту Спірмана, який для 

молока становить Fe – 0.91; Cu – 0.89; Mn – (-0.94); Zn – 0.88; Mo – 0.89; Co – 

0.94; Ca – 0.91; Mg – 0.91; P – 0.92; As – (-0.94); Se – 0.82; I – 0.84; Br – 0.73; F – 

0.82, для овочевої суміші Fe – 0.91; Cu – 0.85; Mn – (-0.94); Zn – 0.79; Mo – 0.90; 

Co – 0.92; Ca – 0.94; Mg – 0.94; P – 0.80; As – (-0.91); Se – 0.84; I – 0.91; Br – 

0.73; F – 0.88. При цьому, реальний розподіл мікроелементів у харчових 

продуктів для різних територій може суттєво відрізнятися. Як приклад, на 

рис. 1 представлено карту вмісту As у зразках молока різних районів 

Закарпатської області, а на рис. 2 – співвідношення вмістів Ca та Mg. Карти 

одержані за допомогою програми ArcGIS 10.2.1. 

 

Рис. 1. Карта вмісту As у зразках молока Закарпатської області. 
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Рис. 2. Карта Закарпатської області по співвідношенню Ca/Mg у молоці. 
 

Міжелементна кореляція мікроелементного складу харчових продуктів 

оцінювалася за величиною коефіцієнта Пірсона. Так, для зразків молока вони 

становлять: Fe:Cu – 0.92; Fe:Zn – 0.92; Fe:Mo – 0.90; Fe:Co – 0.91; Fe:Se – 0.91; 

Fe:I – 0.95; Cu:Zn – 0.95; Cu:Co – 0.93; Cu:P – 0.92; Cu:Se – 0.90; Cu:I – 0.95; 

Zn:Co – 0.94; Zn:P – 0.93; Zn:I – 0.91; Mo:P – 0.92; Mo:Se – 0.91; Co:P – 0.92; 

Co:I – 0.92; Co:F – 0.90; P:I – 0.90; Se:I – 0.94, а для зразків овочевої суміші: 

Fe:Zn – 0.90; Fe:Co – 0.91; Fe:Ca – 0.92; Fe:Mg – 0.96; Fe:P – 0.90; Fe:Se – 0.93; 

Fe:I – 0.92; Fe:F – 0.91; Cu:Zn – 0.93; Zn:Co – 0.90; Zn:P – 0.94; Zn:Se – 0.91; 

Zn:F – 0.91; Mo:Ca – 0.90; Co:Mg – 0.92; Co:P – 0.92; Co:Se – 0.90; Co:F – 0.90; 

Ca:Mg – 0.94; Ca:Se – 0.90; Ca:I – 0.93; Mg:P – 0.90; Mg:Se – 0.94; Mg:I – 0.96; 

P:Se – 0.97; P:I – 0.90; Se:I – 0.93; Se:F – 0.90; I:F – 0.91. Встановлені кореляції 

дозволяють не тільки прогнозувати вміст одних мікроелементів у харчових 

продуктах, на основі даних щодо вмісту інших мікроелементів, але і проводити 

ідентифікацію різних харчових продуктів при їх експертизі. 
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Приклади міжелементної кореляції мікроелементного складу харчових 

продуктів представлені на кореляційних діаграмах, зокрема на рис. 3 – для 

молока, на рис. 4 – для овочевої суміші. 

 

 

Рис. 3. Кореляційна діаграма міжелементної кореляції мікроелементного 

складу молока (за коефіцієнтом Пірсона): І – мікроелементи метали; ІІ – 

макроелементи; ІІІ – мікроелементи неметали. 



Круглий стіл «Експертиза природних об’єктів, нафтопродуктів та продуктів харчування як складова забезпечення екологічної безпеки» 

-8- 

 

Рис. 4. Кореляційна діаграма міжелементної кореляції мікроелементного 

складу овочевої суміші (за коефіцієнтом Пірсона): І – мікроелементи 

метали; ІІ – макроелементи; ІІІ – мікроелементи неметали. 

 

Таким чином, мікроелементний склад харчових продуктів може бути 

ефективним критерієм їх ідентифікації у системі харчових експертиз. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕВИЩЕННЯ ГРАНИЧНО 
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МЕТОДОМ ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ 

 

Анотація: Дана робота присвячена використанню методу тонкошарової 

хроматографії для визначення наявності та встановлення перевищення 

гранично допустимої концентрації нафтопродукту в ґрунті. Наведено основні 

етапи дослідження, а також способи детектування отриманих хроматограм 

та обробки одержаних даних. 

Ключові слова: гранично допустима концентрація, нафтопродукти, 

тонкошарова хроматографія, кількісне визначення методом ТШХ. 

 
Забруднення нафтопродуктами – це екологічна катастрофа. Негативний 

вплив обумовлений як безпосередньою деградацією ґрунтового покриву на 

ділянках розливу нафти, так і впливом її компонентів на суміжні середовища, 

внаслідок чого продукти трансформації нафти виявляються в різних об'єктах 

біосфери. 

Фонова концентрація та склад нафти і нафтопродуктів в ґрунтах 

змінюється в дуже широких межах. У зв’язку з цим в Україні відсутня єдина 

методика, що дозволяє точно визначати валовий вміст і склад нафтопродуктів в 

ґрунтах [2]. 

У відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

14.07.2020 № 1595, «Про затвердження Гігієнічних регламентів допустимого 
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вмісту хімічних речовин у ґрунті» затверджено величину гранично допустимої 

концентрації (ГДК) в ґрунті, з урахуванням фону (кларка), окремо для бензину 

– 0,1 мг/кг, бензолу – 0,3 мг/кг та нафтопродуктів – 1000 мг/кг [3]. 

На сьогоднішній день основними методами визначення нафтопродутів у 

ґрунтах є гравіметричний (арбітражний) метод, флуориметричний метод, УФ-

спектрофотометричний метод, метод ІЧ-спектроскопії та метод газової 

хроматографії. 

Сучасні підходи до використання методу тонкошарової хроматографії 

досзволяють проводити аналіз не тільки на рівні якісного та візуального 

напівкількісного визначення досліджкваних речевин, але й дозволяють 

проводити кількіне визначення. Тому використання даного методу для 

дослідження концентрації нафтопродуктів є перспективним 

Суть методу полягає в екстракції нафтопродукту з проби грунту 

малополярними розчинниками (гексан, пентан), нанесенні точної кількості на 

пластину для ТШХ та елюювані з метою відділення нафтопродутів від 

полярних речовин. Детектування нафтопродуктів проводиться в УФ променях 

(365 нм), а також після дереватизації візуально та за допомогою програмного 

забезпечення JustTLC або Sorbflil TLC View для якісного та кількісного 

визначення. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що даний метод 

дозволяє встановити факт перевищення гранично допустимої концентрації 

нафтопродуктів у ґрунтах (більше 1000 мг/кг), а також встановлення 

концентрації нафтопродуктів. 
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ЯКІСТЬ ВИСВІТЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗА 2019-2021 

РОКИ В ЗМІ ТА СОЦМЕРЕЖАХ 

Анотація: було досліджено медіаполе України (українські онлайн, друковані 

видання, блоки новин на телебаченні та радіо, соціальні мережі) за 2019-2021 

роки. Кількість джерел у вибірці складала 8760 найменувань. Медіаполе 

соціальних мереж (Facebook, Instagram, Telegram, Youtube, Twitter, TikTok) 

досліджувалося протягом 01.02.-30.06.2021. Для формування 

репрезентативної вибірки було створено стихійну покрокову безповторну 

вибірку розміром 5651 публікацію. Одиницею вимірювання в дослідженні був 

матеріал у ЗМІ. Якщо в одній публікації приділено увагу декільком тематичним 

напрямках, аналітик обирав домінуючу тему матеріалу. Методом обробки 

інформації був автоматичний для статистики даних з перевіркою 

релевантності метод повторного кодування 50% публікацій. Перевірка 

надійності контент-аналізу здійснювалася через підвибірку одиниці аналізу (30 

одиниць перекодовується двома іншими аналітиками, до досягнення Альфа-

коефіцієнту Криппендорфа більше/рівне 0,8). GoogleTrends – 5 пріоритетних 

тем пошуку визначені для України за допомогою методу «Долі пошуку». Дані 

отримані інструментом GoogleTrends. Вхідним переліком для порівняння 

пошукових тем та запитів стало дослідження «Екологічні тренди в Україні: 

погляди громадян», яке було представлене аудиторії України у квітні 2021 
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інститутом ім. Горшеніна. Аналіз GoogleTrends здійснювався в рамках періоду 

з 01.01.2020 по 31.12.2020. Пікові точки пошукових запитів були співставленні 

з трендами інформаційного резонансу у ЗМІ. Масив згадок у соціальних 

мережах зібрано по ключовим словам: екологія, навколищнє середовище, 

глобальне потепління, зміна клімату, сортування відходів. Аналіз окремих 

інформаційних приводів виконано на осонові кількісного та якісного контент-

аналізу усіх каналів інформування. 

Ключові слова для пошуку загального медіаполя: довкілля, навколишнє 

середовище, зміна клімату, глобальне потепління, зміна температури, аномалія 

погоди чи природніх явищ, якість повітря, менеджмент відходів, альтернативна 

енергія, опустелювання, вирубка чи знищення лісів, пестициди, ГМО, 

екосвідомість, екологія, «Зелений курс», GreenDeal, рдеградація ґрунтів, 

забруднення підземних та поверхневих вод, посуха, аномальна спека чи холод, 

паводок чи повінь, стихійні явища, сталий розвиток, цілі сталого розвитку, 

Паризька конвенція, а також синонімічний ряд до вказаного переліку та 

аналоги російською мовою.  

 

В результаті дослідження українського медіаполя було встановлено, що 

сукупна кількість всіх публікацій в базі даних за період з 01.01.2019 по 

30.06.2021 становить близько 60 млн. матеріалів. Загальне медіаполе 

сформовано на базі джерел, які моніторить агентство "ЕЛ.БІ.АЙ.": 8760 

позицій. Варто зауважити, що кількість публікацій на тему екології та охорони 

навколишнього середовища протягом періоду дослідження незмінно займає у 

медіапросторі України від 2.1 до 2,5% від всього масиву публікацій. 

Незважаючи на загальне зростання кількості публікацій медіаполя України, 

екологічна тематика також зростає, утримуючи позиції. При цьому середній 

показник частоти та кількості публікацій на екологічну тематику за весь період 

з 2019 по червень 2021 становить - 2.3% медіаполя українських ЗМІ.  
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Рис. 1. Відсоток публікацій медіаполя України на тему екології за 2019-2021 
роки [1, ст. 5]. 

 

Звичайно цікавим було порівняти відсоток публікацій екологічної 

тематики з іншими тематиками в засобах масової інформації. До прикладу, тема 

боротьби з COVID-19 за період 2020-2021 роки формує 31% інформаційного 

поля України, що значно перевищуює всі інші теми резонансу. Для порівняння 

також було проведено дослідження щодо тематики культури, в широкому 

розумінні, в засобах масової інформації. Результати вказують, що всі публікації 

за 2019-2021 роки, що стосуються культурної складової не набирають навіть 

1% загального медіаполя. 

Метою дослідження було визначення головних спікерів, тематик, 

інформаційних приводів публікацій, міжнародних донорських інституцій, що 

підтримують впровадження практичних екологічних проектів. Додатково 

проведений експертний аналіз викладеного матеріалу у публікаціях на відомих 

онлайн порталах та телебаченні.  
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Рис. 2. Рупори інфоприводів [1, ст. 10]. 

 

Результати оцінки якості висвітлення екологічної складової в засобах 

масової інформації свідчать про те, що медіаполе теми «екологія» - це у 

більшості випадків звітування про факт події, еколиха чи рішення державних 

органів влади. Медіа не формують адженду, а слідкують за інфоприводами, а 

також яскраво демонструють використання медіа як інструменту для 

поширення інформації, часом відверто маніпулятивної. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ ВОДИ 

ВІД НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ 

 

Анотація: Забруднення нафтою у сьогоднішніх умовах відноситься до 

найактуальніших еколого-економічних проблем. Негативний вплив 

нафтопродуктів на ґрунти, рослинний покрив, атмосферне повітря, поверхові 

та підземні води, екосистеми в цілому та здоров’я населення відзначаються на 

всіх стадіях освоєння нафтових родовищ: від буріння та промислової 

переробки до ліквідації обладнання та доставки споживачу. 

Ключові слова: екологія, нафта, нафтопродукти, забруднення, очищення. 

 

Вирішення екологічних проблем можливо при застосуванні комплексних 

заходів з охорони навколишнього середовища від забруднення. З усіх видів 

забруднень навколишнього середовища в даний час найбільш поширене 

забруднення водойм і ґрунту нафтою і нафтопродуктами. [1].  

Нафта і нафтопродукти (бензин, дизельне паливо, мазут, гас, масла і т.п.) 

потрапляють у водойми різними шляхами: зі зливовими і талими водами, при 

аваріях на морських і річкових нафтоналивних танкерах або трубопроводах, 

скиданні промислових стічних вод і т. п. За оцінками фахівців щорічно в 

світовий океан потрапляє приблизно 10 млн. тон нафти і нафтопродуктів. 

Непомірно велика кількість відходів нафтопродуктів скупчуються на 

промислових об'єктах, які, відповідно, стають постійно діючими джерелами 

вторинного забруднення. У зв'язку з цим застосування перспективних 
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технологій очищення води та ґрунту від нафти і нафтопродуктів вельми 

актуально.  

Вибір способу очищення і застосування очисного пристрою в загальному 

випадку залежить від фізико-хімічних властивостей забруднювачів, вимог, що 

висуваються до ступеня очищення рідини, місця установки і умов експлуатації 

обладнання, що застосовується. Як показує практика найбільш простим і часто 

вживаним методом є механічна очистка. До очисних споруд даного типу 

відноситься відстійники механічні, нафтопастки, гідроциклони, фільтри. 

Фільтрування застосовується після очищення стічної води у відстійниках або 

після біологічної очистки. 

При очищенні води від нафти і нафтопродуктів найбільше застосування 

знайшли хімічна коагуляція і флотаційний метод. Найбільш універсальними 

вважаються методи біологічної очистки. Біохімічний спосіб очищення 

виробничих стічних вод нафтопереробних заводів може бути оцінений як 

найефективніший за ступенем очищення води від нафти. Всі хімічні методи 

очищення акваторій від нафтового забруднення базуються на процесах 

хімічного окислення (озонування і хлорування). 

Для спалювання висококонцентрованих або високотоксичних стічних 

вод, що містять нафту і нафтопродукти застосовують термічне знешкодження. 

Для видалення нафти з води також використовують екстракційну очистку. 

Аналіз методик очистки стічних вод від нафтопродуктів на біологічному 

фільтрі і в процесі адсорбції на активному вугіллі, проведений авторами [2], 

показав, що найбільш широке застосування в практиці отримали краплинні і 

високонавантажені біофільтри. Для більш ефективного очищення від 

нафтопродуктів на попередній стадії очищення пропонується використовувати 

в комплексі з біофільтром нафтопастки, пісколовки для підвищення термінів 

роботи біофільтра без регенерації завантажувального матеріалу. Запропоновано 

технологію фільтраційно-адсорбційної очищення води від нафтопродуктів із 

застосуванням промасленого мінерального базальтового волокна. Ефективність 

очищення води від нафтопродуктів даними способом досягає 99,2% [3]. 
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В роботі [4] була показана можливість застосування вищих водних 

рослин для очищення стічних вод від нафтопродуктів. Цей метод отримав назву 

фіторемідіація. Перспективними очисниками води є вищі водні рослини роду 

Ряскові. Вони можуть у великих кількостях накопичувати токсичні важкі 

метали, органічні сполуки, гербіциди, вуглеводні. 

Цікава можливість застосування терморозширенного графіту в якості 

адсорбенту нафти [5]. Адсорбент з терморозширеного графіту має найбільшу 

адсорбційну ємність у порівнянні з іншими вуглецевими адсорбентами, 

використовуваними для поглинання нафтопродуктів, тому його витрата 

незначна.  
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СТИСЛИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ» 

 

Анотація: Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий у 

2017 році, надзвичайно важливий з точки зору виконання Україною своїх 

зобов'язань в рамках угоди про асоціацію з ЄС та інших міжнародно-правових 

зобов'язань держави. Проте цілий ряд його положень потребує уточнення. 

Ключові слова: екологічна експертиза, оцінка впливу на довкілля. 

 

Загальноприйнятим превентивним заходом забезпечення екологічної 

безпеки у розвинених країнах світу та міжнародних фінансових установах є 

оцінка впливу на довкілля (ОВД). Вона передбачає визначення ймовірних 

наслідків антропогенної діяльності на довкілля та здоров’я людей на етапі її 

планування (проектування). 

Ця функція до 23.05.2017р. в Україні була покладена на екологічну 

експертизу відповідно до ЗУ «Про екологічну експертизу», прийнятого 

09.02.1995р. Згідно цього Закону, оцінка впливу на навколишнє середовище 

(ОВНС) та державна екологічна експертиза (ДЕЕ) проводилися тільки для 

об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, перелік яких затверджувався 

Кабінетом Міністрів України і передбачав заборону реалізації проекту без 

позитивного висновку ДЕЕ. Із набранням чинності ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (17.02.2011р.), обов’язковість здійснення ДЕЕ була 

скасована, залишивши незмінною необхідність проведення ОВНС. Однак у 
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Законі не були прописані підстави для її проведення за переліком видів 

діяльності. Крім того, у ньому були відсутні положення щодо забезпечення 

гласності та врахування громадської думки стосовно планованої діяльності. 

Європейський підхід до оцінки впливу на довкілля, окреслений у 

Директиві ЄС 2011/92/EU  і змінами 2014 року було покладено в основу Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р.  [1, c. 163].  

Прийняття цього Закону відповідало чинним документам у сфері охорони 

довкілля; запровадило єдиний електронний Реєстр з ОВД; конкретизувало 

процедуру його проведення, фінансування, перелік видів діяльності, які 

підлягають ОВД та механізм громадського обговорення і відповідало 

зобов’язанням України у сфері інтеграції до ЄС та спроможність забезпечити 

виконання міжнародно-правових зобов’язань у сферах ОВД. 

Водночас прийнятий документ має ряд недоліків [2].  

Зокрема,  у статті 1 «Визначення термінів» визначення «планована 

діяльність» не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний 

ремонт, розширення та перепрофілювання об’єктів.  

Невдалим є також термін «зачеплена держава», доцільніше було б 

використати «держава походження впливу» та «держава-реципієнт впливу». 

У ч. 2 статті 2 «Зміст і суб’єкти оцінки впливу на довкілля» зазначається, 

що ОВД проводиться «з урахуванням стану довкілля в місці, де планується 

провадити плановану діяльність» та не посилається на необхідність проведення 

стратегічної оцінки та оцінки кумулятивного впливу розвитку відповідної 

галузі.  

Ч. 3 статті 2 визначає органи влади суб’єктами господарювання, що 

теоретично передбачає, можливість того, що вони самі стосовно себе проводять 

процедуру ОВД і самі приймають відповідні рішення. 

До переліку екологічно небезпечних видів діяльності у статті 3 «Сфера 

застосування оцінки впливу на довкілля» включено вітрові електростанції, 

однак сонячна генерація електроенергії відсутня,  хоча їх вплив на довкілля є 

співставним. 
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Формулювання ч. 8 статті 4 «Гласність оцінки впливу на довкілля», згідно 

якої у випадках «якщо документація щодо планованої діяльності чи звіт з 

оцінки впливу на довкілля містять конфіденційну інформацію суб’єкта 

господарювання, така інформація за обґрунтованою заявою суб’єкта 

господарювання відокремлюється, а решта інформації надається для 

ознайомлення громадськості...» містить можливість санкціонованого 

приховування інформації. 

Відповідно до ч. 5 статті 9 «Висновок з оцінки впливу на довкілля» 

визначає можливість необхідності здійснення післяпроектного моніторингу, 

водночас відсутні критерії, які б визначали необхідність, строки та суб’єкти 

такого моніторингу. 

Стаття 10 «Експертні комісії з оцінки впливу на довкілля» передбачає 

наявність реєстру експертів, з числа яких можуть призначатися члени 

експертної комісії з ОВД, водночас на даний час такий реєстр у країні 

відсутній. 

Ч. 2 статті 13 Закону «Післяпроектний моніторинг» визначає можливість 

скасування провадження планованої діяльності за рішенням суду та 

припинення діяльності, якщо «виявлено значний негативний вплив цієї 

діяльності на життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив не 

був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно 

змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля». Однак критерії 

щодо визначення впливу «значним» відсутні. 

Ч. 7 статті 14 Закону «Оцінка транскордонного впливу на довкілля» 

містить необхідність наявності у звіті з ОВД розділу щодо громадського 

обговорення громадськістю інших держав, однак суб’єкти і процедура його 

проведення не деталізовані. 

У ч. 2 статті 16 Закону «Тимчасова заборона (зупинення) та припинення 

діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку 

впливу на довкілля» створює можливість неправомірного застосування даної 

санкції, оскільки підстави для зупинення експлуатації наведені не повні.   
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Відповідно до ч. 4 статті 17 Закону «Прикінцеві та перехідні положення» за 

правопорушення у сфері ОВД запроваджується адміністративна 

відповідальність посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької 

діяльності, проте не наводиться орган, який повинен розглядати такі справи.  

Таким чином, Закон «Про оцінку впливу на довкілля» потребує 

доопрацювання, зокрема: 

– уточнення термінології;  

– доповнення переліку планованої діяльності, що підлягають оцінці 

впливу;  

– внесення необхідності проведення стратегічної оцінки та оцінки 

кумулятивних  впливів при проведенні ОВД;  

– уточнення критеріїв, за якими визначається конфіденційність інформації 

в звітах ОВД;  

– деталізацію вимог щодо проведення після проектного моніторингу; 

– конкретизацію критеріїв щодо якості звітів з ОВД; 

– створення реєстру експертів з ОВД, кваліфікаційних вимог до них, 

визначення їх прав, обов’язків та відповідальності;  

– означення критеріїв «значного» впливу, та способу його фіксації;  

– визначення процедури громадського  обговорення  громадськістю  

інших держав при оцінці транскордонного впливу; 

– наведення вичерпних підстав для зупинення експлуатації об’єкту; 

– визначення органу, уповноваженого розглядати справи про 

адміністративні правопорушення при проведенні ОВД. 
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ВМІСТ ФТОРИДІВ (ЗАГАЛЬНИЙ ТА БІОДОСТУПНИХ ФОРМ) ЯК 

КРИТЕРІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ І ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

 
Анотація: вміст фторидів у прісних (підземних і поверхневих) водах 

залежить від багатьох факторів, серед яких особливе значення мають 

тектоніка і геологія територій. Незважаючи на загальну тенденцію, що вміст 

фторидів у прісних водах зростає при переході від гірських районів до 

передгірських і низовинних, співвідношення валового вмісту фторидів та 

біодоступних форм у водах може суттєво відрізнятися навіть у межах 

протяжності невеликих річок. На основі цього вміст фторидів використаний 

як критерій ідентифікації підземних і поверхневих вод (на прикладі 

Закарпатської області). 

Ключові слова: поверхневі та підземні води; фториди; біодоступні форми; 

ідентифікація. 

 

Фтор, як ессенціальний хімічний елемент, знаходиться у природних 

об’єктах у вигляді фторидів. Здебільшого потребу у фторидах асоціюють з 

профілактикою карієсу зубів, проте надлишок фторидів зумовлює не лише 

розвиток стоматологічного та скелетного флюорозу у людей і тварин, але і 

різноманітні патології печінки і нирок, щитовидної залози, центральної 

нервової системи, загострення хвороби Альцгеймера тощо. 

Основними джерелами фторидів є питна вода та їжа, причому найвищий 

ризик для здоров’я людини пов’язаний з високим вмістом фторидів у 

природних та питних водах. Допустимий вміст фторидів у питних водах за 
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рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я встановлений на рівні 

≤ 1,5 мг/дм
3. У незабруднених прісних водах вміст фторидів коливається у 

межах 10-300 мкг/дм
3. 

Закарпатська область характеризується вираженою ландшафтною, 

геологічною та тектонічною різноманітністю [1], причому для території 

Закарпаття спостерігається фтородефіцит. З огляду на це, проведення 

скринінгових досліджень щодо вмісту фторидів у поверхневих і підземних 

водах для Закарпаття є важливою складовою моніторингу якості природних 

вод. В межах Закарпатської області можна виділити гірські, передгірські та 

низовинні райони, які суттєво відрізняються природними умовами (рис. 1), що 

може впливати на склад поверхневих і підземних вод. 

 
Рис. 1. Фрагмент тектонічної карти Українських Карпат (Закарпатська 

область) [1]. Досліджувані території (райони), гірські: 1 – Рахівський; 2 – 
Міжгірський; 3 – Воловецький; передгірські: 4 – Свалявський; 5 – Тячівський; 6 

– Великоберезнянський; 7 – Перечинський; 8 – Іршавський; 9 – Хустський; 
низовинні: 10 – Ужгородський; 11 – Мукачівський; 12 – Берегівський; 13 – 

Виноградівський. 
 

Для об’єктивності скринінгу, нами проводилося дослідження щодо 

визначення вмісту фторидів у поверхневих (річкових) і колодязних водах у 
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межах 13 районів (див. рис. 1). Крім того, важливим аспектом є визначення 

загального (валового) вмісту фторидів у природних водах і визначення 

біологічно доступних його форм (не зв’язаних у хімічні сполуки). Це дозволяє 

оцінити потенційну небезпеку щодо можливого негативного впливу фторидів 

на живі організми, у т.ч. людину. 

Першим етапом дослідження є вибір відповідного методу визначення 

фторидів у водах, який би забезпечував належну чутливість, але при цьому мав 

задовільні метрологічні характеристики, був простим у виконанні та відповідав 

вимогам «зеленої» хімії. Серед таких методів найбільш перспективним 

виявився непрямий спектрофотометричний метод з мікроекстракційним 

концентруванням [2]. Метод базується на знебарвленні мікроекстрактів йонних 

асоціатів алюмінію (ІІІ) з піколінгідразоном саліцилового альдегіду та 

поліметиновим барвником астрафлоксином, які одержують з використанням 

вортекс-змішувача. Методика є достатньо вибірковою, має високу чутливість та 

задовільні метрологічні характеристики. 

Скринінг показав, що вміст фторидів у колодязних водах Закарпатської 

області є значно вищим, ніж у поверхневих (річкових) водах і коливається у 

межах від 78 мкг/дм
3 для гірських районів до 122 мкг/дм

3 для низовинних 

районів [1]. Дослідження колодязних вод проводилося для кожного району 

шляхом усереднення 10 проб вод. Визначення біологічно доступних форм (не 

зв’язаних у хімічні сполуки) фторидів у колодязних водах, які можуть 

характеризувати потенційну токсичну дію фторидів на живі організми, 

показало, що їх вміст є невеликим і становить 11-13% від загального (валового) 

вмісту. Це, також, вказує на складну геологію та геохімію досліджуваних 

територій.  

Дослідження поверхневих (річкових) вод було проведено у 2020 році для 

найбільших річок Закарпатської області: Тиса, Латориця, Уж, Боржава і 

Теребля. Ці річки змінюють свій характер з переходом від гірської до низинної, 

причому басейни цих річок мають різну тектонічну та геологічну структуру. 

Ділянки відбору проб вод обиралися з урахуванням морфології річок, наявних 
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потенційних джерел забруднення, тощо. Результати скринінгу показали, що у 

низовинній частині річок вміст фторидів у воді є вищим, ніж на інших ділянках, 

але розподіл цих компонентів за течією є нерівномірним. В залежності від 

морфології річки, геології та тектоніки території, зустрічаються ділянки 

відносно підвищеного вмісту фторидів у воді. В цілому, вміст фторидів у 

поверхневих (річкових) водах є значно нижчим, ніж у колодязних водах, 

причому вміст біологічно доступних форм у водах не перевищує 10% від 

валового вмісту. 

Узагальнені результати скринінгу вмісту фторидів у воді річки Уж 

представлені у табл. 1. Дані табл. 1 показують, що вміст фторидів у воді р. Уж 

носить дещо фрагментарний характер і найбільший вміст (валовий) 

спостерігається біля м. Ужгород. Це, очевидно, зумовлено геохімічними 

особливостями басейну річки. Загальний вміст фторидів у воді річки є 

невисоким і коливається у межах 23,7-61,5 мкг/дм
3. Крім того, вміст біологічно 

доступних форм фторидів у воді р. Уж є низьким і не перевищує 10% їх 

валового вмісту. Це, у свою чергу, свідчить про переважно хімічно зв’язану 

форму фторидів у воді річки. Найбільша різниця між валовим вмістом фторидів 

і вмістом біологічно доступних форм спостерігається біля м. Ужгорода. Це, 

очевидно, пов’язано з відносно високим вмістом сполук Феруму у мінералах і 

гірських породах Ужгородського району, що зумовлює зв’язування фторидів у 

стійкі сполуки. В межа басейну річки Уж наявні залізисті підземні води, а в 

межах м. Ужгород наявні ділянки річки Уж з високим вмістом сполук Феруму. 

Сезонні коливання вмісту фторидів (валовий вміст) у воді р. Уж є незначними, 

що може свідчити про відносну геохімічну стабільність басейну річки. 

Низький вміст біологічно доступних форм фторидів (2,2-4,8 мкг/дм
3) у воді 

р. Уж свідчить про можливий фтородефіцит мешканців регіону, адже річка є 

джерелом питної води для багатьох населених пунктів. На основі одержаних 

даних щодо вмісту фторидів у воді річки Уж, за допомогою програми ArcGIS 

10.2.1, нами побудовані карти басейну річки, які представлені на рис. 2 і 3. 
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Таблиця 1. Узагальнені результати визначення фторидів у воді р. Уж 

Ділянка дослідження 

Усереднений вміст фторидів, мкг/дм
3 

(Хсер ± ∆Х) 

Валовий вміст 
Вміст біологічно 
доступних форм 

Виток річки (НПП «Ужанський») 39,6 ± 3,2 3,6 ± 0,5 
500 м вище смт. Великий Березний 23,7 ± 2,1 2,2 ± 0,4 
500 м вище смт. Перечин 46,4 ± 3,7 4,3 ± 0,5 
500 м вище м. Ужгорода 61,5 ± 5,5 4,4 ± 0,6 
Державний кордон (Україна-
Словацька Республіка) 52,3 ± 4,7 4,8 ± 0,5 

Гирло (місце впадання у річку 
Лаборець, Словацька Республіка) 44,9 ± 3,6 4,1 ± 0,7 

 
Порівняння рис. 2 і 3 показує, що розподіл вмісту фторидів (валовий та 

біологічно доступних форм) у воді річки Уж має подібний, але не однаковий 

характер. Це, очевидно, зумовлено особливістю геохімії територій басейну 

річки. 

 

 
 

Рис. 2. Карта басейну річки Уж за валовим вмістом фторидів у воді. 
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Рис. 3. Карта басейну річки Уж за вмістом біологічно доступних форм 
фторидів у воді. 

 
Узагальнені результати скринінгу вмісту фторидів у воді річки Латориця 

представлені у табл. 2. 

Таблиця 2. Результати визначення вмісту фторидів у воді р. Латориця 

Ділянка дослідження 

Усереднений вміст фторидів, мкг/дм
3 

(Хсер ± ∆Х) 

Валовий вміст 
Вміст біологічно 
доступних форм 

Виток річки (біля с. Латірка) 31,4 ± 2,8 2,9 ± 0,4 
500 м вище м. Свалява 55,3 ± 4,9 4,9 ± 0,5 
500 м вище м. Мукачево 67,6 ± 5,4 5,6 ± 0,7 
Державний кордон (Україна-
Словацька Республіка) 58,2 ± 5,2 5,3 ± 0,4 

Гирло (місце впадання у річку 
Бодрог, Словацька Республіка) 61,1 ± 5,6 5,5 ± 0,6 

 
Дані табл. 2 показують, що валовий вміст фторидів у воді р. Латориця 

коливається у межах 31,4-67,6 мкг/дм
3, що у певній мірі є співставним із 

вмістом у р. Уж. Також можна констатувати, що сезонні коливання валового 

вмісту фторидів у воді річки є незначними і становлять до 9% від середнього 

значення. Найвищий загальний вміст фторидів у воді р. Латориця 
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спостерігається біля м. Мукачево, а найбільше відношення між валовим і 

біологічно доступним вмістом фторидів є біля м. Свалява і м. Мукачево. Це, 

очевидно, зумовлено геохімічними особливостями басейну річки Латориця. 

Слід зазначити, що вміст біологічно доступних форм фторидів у воді 

р. Латориця є низьким (2,9-5,6 мкг/дм
3) і це також може зумовлювати 

фтородефіцит у населення регіону, яке використовує воду річки як джерело 

питної води. 

Як і у випадку річки Уж, на основі одержаних даних щодо вмісту фторидів 

у воді річки Латориця нами побудовані карти басейну річки. 

Подібні закономірності спостерігаються і для річок Тиса, Боржава і 

Теребля, причому найбільш виражена диференціація щодо розподілу вмісту 

фторидів за течією спостерігається для річки Теребля. Це зумовлено як різкою 

зміною морфології річки (переходом із типової гірської до низовинної), так і 

наявністю гідротехнічних споруд Теребля-Ріцької ГЕС. Тому вміст фторидів 

(валовий та біодоступних форм), як і співвідношення форм фторидів у водах 

може бути використаний як критерій ідентифікації вод, що показано на 

прикладі Закарпатської області. 

На основі проведених скринінгових досліджень щодо вмісту фторидів у 

поверхневих (річкових) і підземних (колодязних) водах Закарпатської області 

можна зробити наступні висновки: 

• загальний вміст фторидів у колодязних водах є значно вищим, ніж у 

річкових водах, причому має місце виражена кореляція щодо зменшення вмісту 

фторидів у колодязних водах різних ландшафтних зон у ряді: низовинні райони 

> передгірські райони > гірські райони. Таку закономірність слід брати до уваги 

при оцінці фтородефіциту у мешканців області; 

• вміст біологічно доступних форм фторидів у колодязній воді є невисоким 

і становить 11-13% від загального (валового) вмісту; 

• розподіл вмісту фторидів (як валовий вміст, так і вміст біологічно 

доступних форм) у воді річок має фрагментарний характер, що зумовлено як 

морфологією річок, так і геохімією їх басейнів. Вміст біологічно доступних 
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форм фторидів у воді річок не перевищує 10% їх валового вмісту, що може 

зумовлювати фтородефіцит у мешканців, які використовують річки як джерело 

питної води; 

• вміст фторидів (валовий та біодостуних форм, а також їх 

співвідношення) може бути використано як критерій ідентифікації поверхневих 

і підземних вод. 

В цілому, складна тектоніка і геологія Закарпаття зумовлює значну 

диференціацію щодо вмісту фторидів у поверхневих і підземних водах області. 
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