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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ПОПЕРЕДЖЕННІ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ 

ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ,  

ДЕ ВІДБУВАЛИСЬ БОЙОВІ ДІЇ 

 

Багатоденні бойові дії на території України, спричинені військовою 

агресією з боку Росії, призводять до масштабних руйнувань 

інфраструктури, величезних людських жертв та значного погіршення стану 

довкілля. В умовах, коли наша держава вже потерпає від надзвичайних 

ситуацій, що спричинені застарілістю та зношеністю матеріально-

технічного фонду підприємств [1], нераціональною господарською 

діяльністю [1], системними порушеннями при поводженні з відходами [3], 

бойовими діями на Донбасі, що тривають із 2014 р. [4] чинні події 

багатократно збільшують екологічні загрози для довкілля. В цих умовах 

очевидною є нагальна потреба термінового пошуку та реалізації заходів з 

попередження та мінімізації наслідків для навколишнього середовища тих 

надзвичайних подій та ситуацій, що спричинені бойовими діями в нашій 

країні. Для населених пунктів, що концентровано містять об’єкти 

інфраструктури та інженерно-транспортні мережі, ситуація може бути 

ускладнена комплексним впливом низки негативних антропогенних 

чинників, які часто чинять сумарний ефект на навколишнє середовище, що 

також вказує на необхідність пошуку інноваційних підходів до збереження 

структури «зеленого міста» [5]. Слід відмітити й негативні наслідки 

пандемії COVID-19, що чинять додатково вплив медичних відходів на стан 

захаращеності міст [6], у тому числі й на поверхневий стік. Має місце значне 

забруднення пластиком та мікропластиком від масок, респіраторів, 

рукавичок, халатів тощо, які використовуються при пандемії COVID-19, не 

повністю з’ясовано хімічні впливи від цієї групи відходів. 

Враховуючи вищезазначене, актуальним є дослідження стану довкілля, 

і зокрема, водних об’єктів в населених пунктах та виділення чинників, що 

його визначають [7]. Науковці можуть застосовувати різні механізми 

досліджень. Це можуть бути розрахункові та експериментальні методи, із 

залученням складного обладнання, або, навпаки, портативних простих 

приладів. Серед останніх тенденцій в дослідженнях стану довкілля або 

окремих його складових можна відмітити комплексне застосування методів 

математичного прогнозування, машинного навчання, моделювання, 
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використання біомаркерів, фізико-хімічних методів, програмного 

забезпечення із повною або частковою автоматизацією процесів в онлайн 

режимі. Як приклади, можна відмітити дослідження впливу стихійних лих 

та ризики, що мають місце при забудові міст [8], необхідність використання 

Blue-Green Infrastructure для боротьби з повенями в містах [9], застосування 

різноманітного інструментарію для моделювання водного перенесення в 

системі реального часу з урахуванням потенційних надзвичайних ситуацій 

[10]. 

Однак, відзначимо, що застосування подібних підходів до окремих 

водних об’єктів в населених пунктах обмежене внаслідок складності 

реалізації. 

Наслідки впливу боєприпасів на довкілля як результат бойових дій слід 

віднести до надзвичайної ситуації, яка спричиняє додатковий значний 

негативний вплив на водні об’єкти населених пунктів. Забезпечення 

моніторингу стану таких водних об’єктів як елемент попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із їх забрудненням, є на сьогодні 

актуальним питанням сьогодення.  

Враховуючи вищезазначене, в роботі запропоновано підхід до 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням водних 

об’єктів населених пунктів, де відбувались бойові дії з урахуванням 

здійснення екологічного моніторингу цих водних об’єктів.  

Вплив бойових дій на стан довкілля та водних об’єктів, зокрема, 

відзначається в багатьох публікаціях. Можна відзначити доповіді UNEP та 

OSCE відносно бойових дій в Сірії, Іраці, на Донбасі (Україна) з 

порушенням довкілля та потраплянням забруднюючих речовин в ґрунти, 

повітря, воду. В них також відмічається нагальна потреба вирішення 

екологічних проблем, що мають місце.  

У той же час на сьогодні спостерігається недостатність наукових 

даних щодо впливу збройних конфліктів на водні ресурси та управління 

ними, що спонукає дослідників на пошук інших рішень при вирішенні цього 

питання. Недостатня кількість даних та складність отримання 

верифікованої достовірної інформації вказують на потребу певних 

припущень в дослідженнях подібного напряму 

Так, на сьогодні відома низка робіт, де автори досліджують вплив 

вибухів боєприпасів на склад ах на стан навколишнього середовища.  

Зокрема, Івановим зі співавторами [11] проаналізовано чинники, що 

впливають на частоту надзвичайних ситуацій на складах боєприпасів та 

оцінено кількість ртуті, яка потрапила в довкілля при їх вибухах 

розрахунковим методом. Азаров та Сидоренко в своїх роботах оцінюють на 

прикладі вибухів боєприпасів на складі в с. Новобогданівка (Україна) 

потенційний ризик життєдіяльності населення, що мешкає на прилеглій до 

аварійного об'єкту території, ризики захворюваності населення, обумовлене 

хімічним забрудненням питної води або атмосферного повітря. З 



 115 

урахуванням вмісту важких металів в прилеглій річці, виміряних після цієї 

надзвичайної ситуації отримано, що наявність сполук марганцю міді, заліза 

та цинку підвищує параметри небезпеки порівняно з прийнятним рівнем. 

Єдиної методології досліджень на сьогодні не існує. 

У роботі запропоновано використовувати елементи авторського 

підходу в рамках методів попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних 

з потраплянням забруднюючих речовин у воду та грунт [1, 14], адаптовані 

до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням водних об’єктів 

населених пунктів, де відбувались бойові дії. В межах запропонованої 

методології подальші дослідження та моніторинг стану водних об’єктів у 

населених пунктах, які що постраждали внаслідок бойових дій слід 

здійснювати за п’ятьма етапами в такій послідовності: вибір періодичності 

досліджень та місць відбору проб води; вимірювання проб води за 

параметром електропровідності; визначення коефіцієнтів ідентифікації цих 

проб; порівняння отриманих коефіцієнтів ідентифікації з референтними 

значеннями (якими є усереднені сезонні значення, виміряні в довоєнний 

період); прийняття управлінських рішень щодо стану вод. Кожен із етапів 

може містити сукупність процедур, що є індивідуальними для окремих 

досліджуваних ситуацій, та включати рішення низки завдань.  

Дана методологія може бути повністю або частково автоматизованою 

та є особливо необхідною для невеликих населених пунктів, Можлива 

інтеграція даного алгоритму в систему цивільного захисту в частині 

попередження надзвичайних ситуацій, допустимим є також його 

використання як самостійного елементу в системі локального чи 

національного екологічного моніторингу. Акцентуємо також на  

інформативності, експресності, екологічній безпечності, низькій 

собівартості запропонованого підходу. 
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Електронне наукове видання 

комбінованого використання.  

Можна використовувати в локальному та мережому режимах. 
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