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Поліський національний університет, Житомир, 2021. 

 

Дисертаційна робота присвячена теоретико-методологічному обгрунтуванню 

оцінювання кризових явищ в агросфері зони впливу урбосистеми з використанням 

системного підходу, розробці та апробації авторської методології та методик 

дослідження урбосистеми, агросфери зони впливу урбосистем, вивченню 

структурно-функціонального стану урбосистеми, агросфери, розробці нових 

наукових знань про агросферу ЗВУ, її структурно-фукціональні закономірності, 

концептуальні основи зонування агросфери ЗВУ та створення системи моніторингу 

кризових явищ агросфери ЗВУ. 

Агросфера як підсистема біосфери, і як об’єкт ноосферних процесів відіграє 

одну із ключових ролей у збереженні та відновленні довкілля, збалансованому 

використанні природних ресурсів, формуванні продовольчого забезпечення 

населення, та його безпечного та якісного життя. Сьогодні найменш вивченими є 

питання формування зон впливу на агросферу середніх та великих урбосистем 

(чисельністю з населенням понад 100 тис. осіб), агропромислових регіонів яких в 

Україні нараховується більше тридцяти, проте вони є основними чинниками соціо-

економічного, екологічного перетворення агросфери, зростання та виникнення 

екологічних проблем у прилеглій агросфері.  

Відсутність методологічних основ оцінювання кризових явищ агросфери в 

зоні впливу урбосистеми визначає наукову значимість та актуальність цього 

наукового дослідження. 
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Метою досліджень є теоретико-методологічне обґрунтування оцінки кризових 

явищ агросфери в зоні впливу урбосистем.  

Досягнення мети передбачало вирішення таких завдань: проаналізувати й 

узагальнити існуючі підходи дослідження кризових явищ агросфери, проблеми 

забезпечення її сталого розвитку на тлі зростаючого антропогенного навантаження 

та урбанізації; сформувати методичну базу, розробити й апробувати методологію та 

методики дослідження агросфери зони впливу урбосистеми; проаналізувати 

передумови зародження, розвитку та становлення агросфери зони впливу 

урбосистеми систематизуючи просторово-часові взаємодії, масштаби трансформації 

урбосистеми та агросфери; за авторськими підходами дослідити структурно-

функціональний стан урбосистеми, діагностувати екологічний стан та визначити 

гостроту змін у біосистемах; оцінити стан урбосистеми за соціо-економічними, 

екологічними показниками та проаналізувати деструктивні впливи на агросферу; 

дослідити структурно-функціональний стан агросфери, визначити інтегральний 

рівень екологічної безпеки за індикаторами ресурсного, біосферноцентричного та 

антропоцетричного блоків для формування матриці критичних станів агросфери; 

провести оцінку агросфери за індексом соціо-економічного, екологічного стану та 

виявити закономірності його формування; обґрунтувати методологічні підходи та 

провести зонування агросфери з врахування її соціо-економічного екологічного 

стану; удосконалити систему комплексного моніторингу агросфери зони впливу 

урбосистем (ЗВУ) для управління її сталим розвитком. 

Об’єкт дослідження: соціо-економіко-екологічні процеси, що протікають в 

урбосистемі та агросфері зони впливу урбосистем. 

Предмет дослідження: теоретико-методологічні та методичні засади 

дослідження агросфери зони впливу урбосистем, соціо-економічні, екологічні 

показники, що характеризують кризові явища та стан агросфери ЗВУ. 

Гіпотеза. Методологія оцінювання кризових явищ в агросфері зони впливу 

урбосистеми полягає у визначені принципів, концепцій, розробці методів і 

застосуванні методик для кількісної та якісної оцінки станів соціальної, економічної 
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та екологічної підсистем і придатності цих показників для виділення зон впливу 

урбосистеми на прилеглу агросферу.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є системний підхід. 

У роботі використані положення нормативних актів, відомчі документи та звіти. Для 

вирішення поставлених завдань використано комплекс загальнонаукових 

емпіричних, теоретичних і спеціальних методів дослідження. А саме 

загальнонаукові методи: аналіз – при формуванні наукової проблеми, узагальнення 

сучасних наукових знань щодо стану урбосистеми, агросфери, рівнів 

антропогенного навантаження та забруднення складових довкілля, передумов 

становлення урбосистем, агросфери ЗВУ й опрацювання статистичних даних для 

визначення тенденцій та закономірностей соціо-економічного, екологічного стану 

урбосистеми, агросфери ЗВУ; системний аналіз і синтез у суб’єктивно-об’єктивному 

та структурно-функціональному аспектах (для аналізу стану урбосистеми та 

агросфери ЗВУ як складних, відкритих взаємопов’язаних між собою систем, 

вивчення причинно-наслідкових зв’язків трансформації агросфери ЗВУ), 

абстрактно-логічний аналіз і моделювання (для формування науково-методичних 

підходів до зонування агросфери); методи дедукції та індукції, систематизації, 

математичної статистики та класифікацій для детального ретроспективного 

дослідження антропогенного навантаження на урбосистему, агросферу ЗВУ, 

встановлення багаторічної динаміки зміни антропогенного навантаження на 

складові урбосистеми, агросфери ЗВУ, кластерний аналіз для типізації агросфери за 

станом екологічної безпеки та виділення типових індикаторів для організації 

моніторингу за кризовими явищами агросфери ЗВУ, картографічний метод для 

картографування якісного стану ґрунтів та визначення спеціальних сировинних зон.  

Інформаційну базу дисертації складають дані статистичних щорічників, звітів 

про стан довкілля Рівненської області, матеріалів Рівненської філії ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України», матеріали періодичних видань, регіональних, 

всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, літературних 

джерел і особисті дослідження автора. 
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Опрацювання та візуалізація статистичної, картографічної інформації та 

результатів дослідження здійснювалися за допомогою пакетів програм Microsoft 

Excel, Statistica, Matlab.  

Методологічна схема дослідження включає чотири логічно-послідовних 

блоки: 1 – визначення типових передумов зародження та становлення агросфери 

ЗВУ; 2 – дослідження структурно-функціонального стану урбосистеми;  

3 – дослідження структурно-функціонального стану агросфери; 4 – визначення 

зони впливу урбосистеми на агросферу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вони направлені 

на вирішення важливої проблеми – створення концептуальної моделі дослідження 

агросфери зони впливу урбосистеми як складної соціо-економіко-екологічної 

системи та розроблення методології, методик, які дозволяють системно оцінити 

сучасний стан урбосистеми, агросфери, визначити кризові явища, чинники які 

призводять до порушення їхньої сталості та розкрити шляхи управління агросферою 

ЗВУ з врахуванням синергетичних впливів урбосистеми. 

Основний науковий та прикладний результат дисертаційної роботи полягає в 

тому, що вперше для сільськогосподарської науки виконано наукове дослідження, 

результатом якого є обґрунтування теоретико-методологічних засад і методичних 

підходів оцінювання кризових явищ агросфери ЗВУ, розроблення авторської 

концептуальної моделі зонування агросфери зони впливу урбосистеми. 

Розроблена та апробована на урбосистемі Рівного та прилеглій до нього 

агросфері авторська концептуальна модель дослідження агросфери зони впливу 

урбосистеми, як складної соціо-економіко-екологічної системи, заснована на 

встановлені структурно-фукціональних закономірностей, концептуальних основ 

взаємодії урбосистеми з агросферою та диференціації агросфери на окремі зони. 

За авторськими підходами досліджено структурно-функціональний стан 

урбосистеми та встановлено гостроту екологічних змін у біосистемах з 

використанням цитогенетичних методів, визначено, що соціо-економічний й 

екологічний стан урбосистеми за відповідним індексом є задовільним. Урбосистема 

формує деструктивні зміни у складових агросфери, що проявляються в зміні якості 
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повітря, поверхневих вод та ґрунтів. Визначено, що протікаючи урбосистемою, 

водний об’єкт значно змінює свою якість за рахунок речовин трофо-

сапробіологічного та специфічного блоку. Значний тиск на агросферу здійснюють 

відходи різних класів небезпеки, кількість яких постійно зростає. 

Обгрунтовано методологію дослідження агросфери зони впливу урбосистеми, 

апробовано авторські методики для оцінювання структурно-функціонального стану 

агросфери, що дозволило оцінити кризові явища в агросфері. Проведено 

диференціацію агросфери за рівнем забезпечення екологічної безпеки: побудований 

спадаючий ряд: 0,630 (Острозький район), 0,518 (Млинівський район), що відповідає 

екологічно-ризиковому стану, 0,391 (Гощанський район), 0,368 (Костопільський 

район), 0,363 (Дубенський район), 0,332 (Рівненський район), 0,295 (Здолбунівський 

район), що відповідає екологічно-загрозливому стану. Стан Рівненського та 

Здолбунівського районів обумовлено критичними частковими показниками 

біосфероцентричного блоку, які знаходяться у межах 0,138 та 149 відповідно, 

визначені функціональні залежності часткових індексів відповідних блоків та 

індикаторів. Проведена комплексна соціо-економіко-екологічна оцінка агросфери 

ЗВУ за базовими, агрегованими, інтегрованими та інтегральними показниками 

сталого розвитку та встановлено, що за інтегральним показником соціо-

економічного та екологічного стану СНП агросфери ЗВУ розподіляються на чотири 

групи зі сприятливим (7,7%; 5,7%), задовільним (41,7%, 51,2%), загрозливим (46,8%, 

34,8%) та критичним станом (3,8%, 8,2%). Агросфера ЗВУ не є однорідною, градієнт 

впливу урбосистеми з відстанню від фокусної точки затухає, аградієнт дії агросфери 

посилюється. Розроблені підходи, принципи та критерії зонування агросфери ЗВУ, 

виділені та охарактеризовані резистентна, дисипативна та буферна зона агросфери. 

Перша зона (резистентна) концентрично розміщена навколо урбосистеми, радіусом, 

що дорівнює радіусу першого поясу урборуральної (приміської ) зони. Для неї 

характерні слабко змінені ознаки урбосистеми та сильно змінені ознаки агросфери. 

У цій зоні чітко відслідковується негативний зворотний зв'язок урбосистеми, який 

проявляється в послабленні стійкості екологічної підсистеми агросфери та 

позитивному зворотному зв'язку в урбосистемі, що простежується в соціальній та 
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економічній підсистемі агросфери. З екологічної точки зору зона має максимальне 

антропогенне навантаження та виконує природоохоронні функції для урбоситеми та 

агросфери. Друга зона (дисипативна) формується радіусом, що дорівнює радіусу 

другого приміського поясу з врахуванням зони ймовірного забруднення 

атмосферного повітря, ґрунтів та прямих деструктивних впливів урбосистеми. Для 

неї характерно слабко змінені ознаки агросфери, значне перетворення ландшафтів, 

розорення території, чітко прослідковуються трудові та транспортні зв’язки, значне 

антропогенне навантаження, екологічні зміни та пріоритет соціо-екологічного 

розвитку. Для виділення третьої зони (буферної зони) впливу урбосистеми на 

агросферу основним критерієм є наявність транспортних магістралей та формування 

лінійного “викиду” забруднюючих речовин. Ширину таких придорожніх смуг 

будемо виділяти залежно від інтенсивності руху транспорту. Протяжність таких зон 

буде дорівнювати половині відстані між урбосистемами, що мають чисельність 

населення більше 100 тис. осіб. 

Запропонована концептуальна модель моніторингу агросфери ЗВУ дозволить 

цілеспрямовано відстежувати стан навколишнього природного середовища, 

попереджати кризові явища, що можуть виникати в урбосистемі та агросфері. 

Модель спрямована на збалансування взаємодії урбосистеми та агросфери шляхом 

виявлення й усунення кризових явищ у їх підсистемах з урахуванням синергетичних 

ефектів взаємодії цих систем.  

Ключові слова: методологія, методики, урбосистема, агросфера, соціо-

економічний стан, екологічний стан, соціо-економіко-екологічна система, сталий 

розвиток, місто Рівне, деструктивний вплив, моніторинг. 

 

ABSTRACT 

 

Pryshchepa A.M. Theoretical and methodological bases for evaluating the crisis 

phenomena of agrosphere in the zone of influence of urbosystems. – Qualification 
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This dissertation focuses on the main theoretical and methodological substantiation 

of the evaluation of crisis phenomena in the agrosphere of the zone of influence of 

urbosystem using a systematic approach, development and testing of the author’s 

methodology and methods of research of urbosystem, agrosphere of the zone of influence 

of urbosystems, the study of the structural and functional state of the urbosystem, 

agrosphere, the development of new scientific knowledge about the agrosphere of ZIU, its  

structural and functional arrangements, conceptual bases of zoning agrosphere, and 

creating a system of monitoring of crisis phenomena of agrosphere. 

Agrosphere, as a subsystem of the biosphere, and as an object of noosphere 

processes, plays one of the key roles in preserving and restoring the environment, balanced 

use of natural resources, forming food provision of the population, and the formation of 

safe and qualitative life of the population.  Today, the issues of formation of areas of 

influence on the agro-facility of medium and large urbosystems (with the population of 

more than 100 thousand people), the agroindustrial regions of which are accounted for 

more than thirty and the main factors of socio-economic, environmental transformation of 

agrosphere, growth and emergence  Environmental problems in the adjacent agrosphere. 

The absence of methodological foundations for evaluating the crisis phenomena of 

agrosphere in the zone of influence of the urban system determines the scientific 

significance and relevance of this scientific research. 

The purpose of the research is the theoretical and methodological substantiation of 

the evaluation of the crisis phenomena of the agrosphere in the zone of influence of 

urbosystems. 

The achievement of the goal provides solving such tasks: to analyze and summarize 

existing approaches to the study of crisis phenomena of agrosphere, problems of ensuring 

its sustainable development against the background of growing anthropogenic load and 

urbanization;  to form a methodological base, develop and test the methodology and 

methods of studying the agrosphere zone of influence of the urbass system;  analyze the 

prerequisites for the origin, development and formation of the agrosphere of the zone of 
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influence of the urbass systematizing spatial-temporal interactions, the extent of the 

transformation of the urbass and agrosphere;  By author’s approaches to investigate the 

structural and functional state of the urbass, to diagnose the ecological state and determine 

the acuity of changes in biosystems;  to evaluate the state of the urbos on socio-economic, 

environmental indicators and analyze the destructive influences on the agroosphere;  to 

investigate the structural and functional state of the agrosphere, to determine the integral 

level of environmental safety according to the indicators of resource, biospherecentric and 

anthropocetric blocks for the formation of a matrix of critical states of agrosphere;  to 

assess the agrosphere according to the index of socio-economic, ecological status and to 

identify the laws of its formation;  to substantiate methodological approaches and to 

conduct zoning of agrosphere to take into account its socio-economic environmental 

condition;  Improve the system of integrated monitoring of the agrosphere zone of 

influence of urbasses (sound) to manage its sustainable development. 

Object of study: socio-economic and ecological processes occurring in the urbass 

systems and agrosphere zone of influence of urbosystems. 

Subject of study: theoretical and methodological principles of research agrosphere 

zone of influence of urbos systems, socio-economic, environmental indicators 

characterizing crisis phenomena and state of agrosphere ZIU. 

Hypothesis. The methodology for evaluating the crisis phenomena in the agrosphere 

of the zone of influence of the urbass system is the defined principles, concepts, 

development of methods, and application of techniques for quantitative and qualitative 

assessment of states of social, economic, and environmental subsystems and the suitability 

of these indicators for the allocation of zones of influence of the urbass on the adjacent 

agroosphere. 

Research methods. The methodological basis of the dissertation is a systematic 

approach.  The paper used the provisions of normative acts, departmental documents and 

reports.  The complex of general scientific empirical, theoretical and special research 

methods were used to solve the tasks.  Namely general scientific methods: analysis - 

formation of a scientific problem, generalization of modern scientific knowledge about the 

state of the urbos system, agrosphere, levels of anthropogenic loading and contamination 
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of the components of the environment, the preconditions of the formation of urbos, 

agrosphere, the agro-facing statistical data for determining the trends and laws of socio-

economic, environmental  state of the urbass, agrosphere zone;  System analysis and 

synthesis in subjective and structural and functional aspects (for analyzing the state of the 

urbass and agrosphere, as complex, open interconnected systems, studying the causal 

relationships of agrosphere transformation), abstract and logical analysis and modeling 

(for the formation of scientific and methodological approaches to zoning agrosphere);  

methods of deduction and induction, systematization, mathematical statistics and 

classifications for a detailed retrospective study of anthropogenic load on the urbass 

system. Agrosphere is established of many years of the dynamics of changes in 

anthropogenic load on components of the urbass system, agrosphere zone, cluster analysis 

for typing agrosphere by the state of environmental safety and allocation of typical 

indicators for the state of environmental safety and allocation of typical indicators for  

monitoring organizations for crisis phenomena. Agrosphere is a mapping method for 

mapping a qualitative state of soils and the definition of special raw areas. 

The information base of the dissertation consists of statistical annual data, reports on 

the state of the environment of the Rivne region, the materials of the Rivne branch of the 

State University ‘Institute of Soil Protection of Ukraine’, materials of periodicals, regional, 

Ukrainian and international scientific and practical conferences, literary sources and 

personal research of the author. 

The processing and visualization of statistical, cartographic information and 

research results were carried out using Microsoft Excel, Statistica, Matlab program 

packages. 

The methodological scheme of the study includes four sequential logic blocks: 1- 

determination of typical preconditions for the origin and formation of the agrosphere of 

ZIU;  2 - the study of the structural and functional state of the urban system;  3- the study 

of the structural and functional state of the agrosphere;  4- determination of the zone of 

influence of the urban system on the agrosphere. 

The scientific novelty of the results obtained lies in the fact that they are aimed at 

solving an important problem - the creation of a conceptual model of the study of the 
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agrosphere zone of influence of the urbass system as a complex socio-economic and 

ecological system and the development of methodology, methods that allow systemic to 

evaluate the current state of the urbass, agrosphere, to determine  Crisis phenomena, 

factors leading to a violation of their sustainability and disclose ways of managing the 

agrosphere to consider the synergistic influences of the urbass. 

The main scientific and applied outcome of the dissertation is that for the first time 

for agricultural science, a scientific study was performed, the result of which is the basis of 

the theoretical and methodological principles and methodological approaches to evaluating 

the crisis phenomena of agrosphere, the development of the author's conceptual model of 

zoning agrosphere zone of influence of the urbass. 

Developed and tested on the urbassyer and adjacent to it agrosphere is author's 

conceptual model of the study of the agricultural zone of influence of the urbass system, as 

a complex socio-economic and ecological system, based on established structural and 

functional laws, conceptual bases of interaction of urbos with agrosphere and 

differentiation of agrosphere on separate zones. 

By author’s approaches, a structural and functional state of the urbass system is 

investigated and the acuteness of environmental changes in biosystems using cytogenetic 

methods is established. It is determined that the socio-economic and ecological state of the 

urbos under the corresponding index is satisfactory.  The urbass system forms destructive 

changes in the components of the agrosphere which are manifested in changing the quality 

of air, surface water, and soils.  It is determined that leaking the urbass system, the water 

object significantly changes its quality due to the trophy-saprobiological and specific 

block.  Significant pressure on the agro-facility is carried out by waste of different classes 

of danger, the number of which is constantly increasing. 

The methodology of research of agrosphere zone of influence of urbassities is 

substantiated, author's techniques are affixed to evaluate the structural and ecosphere state, 

which allowed to estimate the crisis phenomena in the agrosphere. The agrosphere was 

differentiated according to the level of ecological safety: a descending row was built 0.630 

(Ostroh district), 0.518 (Mlyniv district), which corresponds to the ecological risk 

situation, 0.391 (Goshchanskyi district), 0.368 (Kostopil district), 0.363 (Dubenskyi 
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district),  0.332 (Rivne district), 0.295 (Zdolbuniv district), which corresponds to the 

environmentally threatening condition.  The state of Rivne and Zdolbuniv districts is due 

to the critical partial indicators of the biosphere-centric block, which are in the range of 

0.138 and 149, respectively, the functional dependences of the partial indices of the 

respective blocks and indicators are determined.  A comprehensive socio-economic and 

environmental assessment of the agrosphere of ZIU on the basis of basic, aggregated, 

integrated and integrated indicators of sustainable development and found that the 

integrated indicator of socio-economic and environmental status of balanced regional 

development (ZVU) of  agrospheres (ZIU) are divided into four groups with favorable 

(7.7%; 5, 7%), satisfactory (41.7%, 51.2%), threatening (46.8%, 34.8%) and critical 

condition (3.8%, 8.2%).  The agrosphere of ZIU is not homogeneous, the gradient of 

influence of the urban system with the distance from the focal point fades and, conversely, 

the gradient of the agrosphere increases.  Approaches, principles and criteria of agrosphere 

zoning of ZIU are developed, resistant, dissipative and buffer zone of agrosphere are 

allocated and characterized.  The first zone (resistant) is concentrically placed around the 

urban system, with a radius equal to the radius of the first zone of the urban (suburban) 

zone.  It is characterized by slightly changed features of the urban system and strongly 

changed features of the agrosphere.  In this area, the negative feedback of the urban 

system is clearly observed, which is manifested in the weakening of the stability of the 

ecological subsystem of the agrosphere and the positive feedback in the urban system, 

which can be traced in the social and economic subsystem of the agrosphere.  From the 

ecological point of view, the zone has the maximum anthropogenic load, and performs 

environmental functions for the urban system and the agrosphere.  The second zone 

(dissipative) is formed by a radius equal to the radius of the second suburban zone, taking 

into account the zone of probable air pollution, soils, and direct destructive effects of the 

urban system.  It is characterized by slightly changed features of the agrosphere, 

significant transformation of landscapes, the ruin of the territory, clearly traced labor and 

transport links, significant anthropogenic load, environmental change, and the priority of 

socio and ecological development.  The main criterion for the allocation of the third zone 

(buffer zone) of the impact of the urban system on the agrosphere is the presence of 



13 

 

transport arteries and the formation of a linear ‘emission’ of pollutants.  The width of such 

roadside lanes will be allocated depending on the intensity of traffic.  The length of such 

zones will be equal to half the distance between urban systems with a population of more 

than 100 thousand people. 

The proposed conceptual model of monitoring the agrosphere (ZIU) will allow to 

purposefully monitor the state of the environment, to prevent crises that may occur in the 

urban system and agrosphere.  The model aims to balance the interaction of the urban 

system and the agrosphere by identifying and eliminating crisis phenomena in their 

subsystems, taking into account the synergistic effects of the interaction of these systems. 

Keywords: methodology, methods, urban system, agrosphere, socio-economic state, 

ecological state, socio-economic and ecological system, sustainable development, Rivne, 

destructive influence, monitoring. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Агросфера займає всю придатну для сільського 

господарства частину суші біосфери, зокрема 70% території України, забезпечує 

країну продовольством та сировиною, є екологічною нішею для сільського 

населення. Вона відіграє ключову роль у сталому розвитку держав, а її 

збалансованість є одним із пріоритетних завдань, про що зазначено у міжнародних, 

національних документах: Порядку денному на 21 століття, резолюції ООН 

2015 року «Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку до 2030», 

стратегії сталого розвитку України до 2030 року, Указ Президента України 

№ 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Концепції 

збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року. 

В останні роки в Україні існують всі ознаки екологічної кризи агросфери, що 

зумовлено деградацією земельних, виснаженням водних ресурсів, забрудненням 

довкілля, зниженням якості життя сільського населення та втратою біорізноманіття 

агроландшафтів. Складні економічні умови в державі, розбалансування аграрного 

сектору на тлі надмірного техногенного навантаження та кліматичних змін 

призводять до виникнення значних диспропорцій у соціо-економічному та 

екологічному стані агросфери. 

Созінов О.О., Придатко В.І., Патика В.П., Фурдичко О.І., Клименко М.О., 

Попова О.Л., Сонько С.П., Павлов О.І., Тараріко Ю.О. та інші наголошують, що 

агросфера є складною системою, яка поєднує виробничу (економічну), соціальну, 

екологічну складові, має значне антропогенне навантаження та постійно зростаючий 

негативний вплив промисловості, урбосистем, і практичне вирішення проблеми 

сталості агросфери можливо лише з подоланням локальних криз та явищ в її 

підсистемах, що забезпечить отримання екологічно безпечної продукції, високий 

рівень якості життя населення та збереження довкілля для прийдешніх поколінь. 

Завдяки працям Медведєва В.В., Вознюка С.Т., Тараріко О.Г., 

Макаренко Н.М., Смаглія О.Ф., Романчук Л.Д., Гамаюнової В.В., Польового В.М., 

Писаренка П.В., Калініченко А.В., Пічури В.І., Мудрака О.В., Ковальова В.Б., 
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Палапи Н.В., Моклячук Л.І., Ландіна В.П., Чорної В.І., Грицана Ю.І., Ткаченка М.А., 

Чайки В.М., Долженчука В.І. та інших розвинуте вчення про агроекологію, як науку 

про формування сталої агросфери та агроекосистем, розроблено методології 

агроекологічної оцінки та моніторингу ґрунтів за різних умов використання, 

вивчено деградаційні процеси ґрунтів, обґрунтовано системи інтегрованого 

управління родючістю ґрунтів, сталістю агросистем та інше. У більшості наукових 

досліджень проблеми сталого розвитку агросфери розглядають в контексті зміни 

клімату, і практично не беруть до уваги глобальні процеси урбанізації. Які за 

твердженнями Ібатуліна Ш.І, Пивовара Г.А., Трейвіша А.І.,  Гофа К.В., Алергаарда 

Дж, Владімірова В.В., Кучерявого В.П., Дронова О.Л., Сніжко О.О., Яценко В.О., 

Габреля М.М.,  Burak S., Dogan E.,  Gazioglu C., 2004, Marcotullio P.J., Braimoh A.K., 

Onishi Т., 2008, Beckers V., Poelmans L., Rompaey A. Van., 2020 та інших є 

пріоритетними у зміні використання земельних ресурсів, сількогосподарського 

виробництва, диференціації агросфери та загострення кризових явищ в соціальній, 

економічній та екологічних підсистемах. Урбанізація на глобальному рівні значно 

впливає на енергетично-речовинні потоки біосфери і за прогнозами ООН до 70% 

населення буде концентруватися в урбосистемах, на регіональному – формує міські 

агломерації, порушуючи стабільність природно-територіальних комплексів та 

агроландшафтів, а на локальних змінює прилеглу агросферу, де відбуваються значні 

соціо-економічні, екологічні перетворення, надмірні антропогенні навантаження, 

специфічні накопичення екологічних проблем, зіткненням економічних і 

територіальних інтересів урбосистеми та агросфери та виникнення кризових явищ в 

останній. Застосування урбаністичного підходу до вивчення збалансованості 

агросфери зумовлено посиленням антропогенного тиску на агросферу та порушення 

рівноваги її складових. 

Сьогодні найменш вивченими є питання формування зон впливу на агросферу 

середніх та великих урбосистем (чисельністю з населенням понад 100 тис. осіб), 

агропромислових регіонів яких в Україні нараховується більше 30 та саме вони є 

основними чинниками соціо-економічного, екологічного перетворення агросфери, 

зростання та виникнення екологічних проблем у прилеглій агросфері. Окремі 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=C3xdSh0AAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TKG_XLMAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YWPKT7wAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mLOtj88AAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0l0kdcgAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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дослідження впливів урбосистем на агросферу присвячені землекористуванню 

приміської території та направлені на встановлення можливостей раціонально 

використовувати урбосистемою приміський простір. 

Існуючі уявлення про оцінювання соціо-економічного, екологічного стану 

агросфери, виявлення кризових явищ, породжених дією урбосистеми, є 

фрагментарними та перебувають на стадії становлення. Традиційні підходи до 

дослідження агросфери зони впливу урбосистем, недоліки концептуальної, 

методичної бази та оцінки структурно-функціонального стану урбосистем, 

агросфери зумовлюють необхідність удосконалення теоретико-методологічних 

засад оцінки кризових явищ агросфери зони впливу урбосистем. Розроблення такої 

методології повинно ґрунтуватися на виявленні причинно-наслідкових зв’язків 

формування агросфери в зоні впливу урбосистем, врахуванні позитивних, 

негативних синергетичних ефектів, розробленні моделі соціо-економіко-

екологічного зростання агросфери зони впливу урбосистеми на засадах сталого 

розвитку. Відсутність методологічних основ оцінювання кризових явищ агросфери в 

зоні впливу урбосистеми визначає наукову значимість та актуальність даного 

наукового дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконували впродовж 2010-2020 рр. відповідно до програм наукових досліджень 

кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового 

господарства Національного університету водного господарства та 

природокористування: за державною темою «Розробка теоретичних засад оцінки 

соціо-економіко-екологічного розвитку регіонів, територій України в контексті 

сталого розвитку» (ДР № 0109U001944), яку виконували у контексті «Порядку 

денного на ХХІ століття» та програми «Україна 2015. Цілі розвитку тисячоліття»; у 

межах плану науково-дослідницьких робіт «Охорона і раціональне використання 

природних ресурсів Полісся України» (ДР № 0114U001143); «Розробка 

регіонального комплексного моніторингу сталості розвитку» (ДР № 0114U001144), 

«Збалансоване використання природно-ресурсного потенціалу України у контексті 

сталого розвитку» (ДР № 0117U001988) та обласних програм «Охорони довкілля, 
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збалансованого природокористування та забезпечення екологічної безпеки до 

2015 року (за № 671-р), з охорони навколишнього природного середовища на      

2012-2016 рр. (№ 723), на 2017-2021 рр. (№ 482); госпдоговірних НДР «Наукові 

дослідження з відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Устя» (№ 4-711), «Розробка компенсаційних заходів з 

відновлення та підтримки сприятливого еколого-санітарного стану Басівкутського 

водосховища» (№ 4-723). 

Мета завдання і дослідження. Метою досліджень є теоретико-методологічне 

обґрунтування оцінки кризових явищ агросфери в зоні впливу урбосистем.  

Для досягнення мети в роботі поставлені та виконані наступні завдання: 

- проаналізувати й узагальнити існуючі підходи дослідження кризових явищ 

агросфери, проблеми забезпечення її сталого розвитку на тлі зростаючого 

антропогенного навантаження та урбанізації; 

- сформувати методичну базу, розробити й апробувати методологію та 

методики дослідження агросфери зони впливу урбосистеми; 

- проаналізувати передумови зародження, розвитку та становлення агросфери 

зони впливу урбосистеми систематизуючи просторово-часові взаємодії, 

масштаби трансформації урбосистеми та агросфери;  

- за авторськими підходами дослідити структурно-функціональний стан 

урбосистеми, діагностувати екологічний стан та визначити гостроту змін у 

біосистемах; 

- оцінити стан урбосистеми за соціо-економічними, екологічними показниками 

та проаналізувати деструктивні впливи на агросферу; 

- дослідити структурно-функціональний стан агросфери, визначити 

інтегральний рівень екологічної безпеки за індикаторами ресурсного, 

біосферноцентричного та антропоцетричного блоків для формування матриці 

критичних станів агросфери; 

- провести оцінку агросфери за індексом соціо-економічного, екологічного 

стану та виявити закономірності його формування; 

http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/Programa%20ONPS_2012_2016.doc
http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/Programa%20ONPS_2012_2016.doc
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- обґрунтувати методологічні підходи та провести зонування агросфери з 

врахування її соціо-економічного екологічного стану; 

- удосконалити систему комплексного моніторингу агросфери зони впливу 

урбосистем (ЗВУ) для управління її сталим розвитком. 

Об’єкт дослідження: соціо-економіко-екологічні процеси, що протікають в 

урбосистемі та агросфері зони впливу урбосистем. 

Предмет дослідження: теоретико-методологічні та методичні засади 

дослідження агросфери зони впливу урбосистем, соціо-економічні, екологічні 

показники, що характеризують кризові явища та стан агросфери ЗВУ. 

Гіпотеза. Методологія оцінювання кризових явищ в агросфері зони впливу 

урбосистеми полягає у визначені принципів, концепцій, розробці методів і 

застосуванні методик для кількісної та якісної оцінки станів соціальної, економічної 

та екологічної підсистем і придатності цих показників для виділення зон впливу 

урбосистеми на прилеглу агросферу.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є системний 

підхід. У роботі використані положення нормативних актів, відомчі документи та 

звіти. Для вирішення поставлених завдань використано комплекс загальнонаукових 

емпіричних, теоретичних і спеціальних методів дослідження. А саме 

загальнонаукові методи: аналіз – при формуванні наукової проблеми, узагальнення 

сучасних наукових знань щодо стану урбосистеми, агросфери, рівнів 

антропогенного навантаження та забруднення складових довкілля, передумов 

становлення урбосистем, агросфери ЗВУ й опрацювання статистичних даних для 

визначення тенденцій та закономірностей соціо-економічного, екологічного стану 

урбосистеми, агросфери ЗВУ; системний аналіз і синтез у суб’єктивно-об’єктивному 

та структурно-функціональному аспектах (для аналізу стану урбосистеми та 

агросфери ЗВУ, як складних, відкритих взаємопов’язаних між собою систем, 

вивчення причинно-наслідкових зв’язків трансформації агросфери ЗВУ), 

абстрактно-логічний аналіз і моделювання (для формування науково-методичних 

підходів до зонування агросфери); методи дедукції та індукції, систематизації, 

математичної статистики та класифікацій для детального ретроспективного 
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дослідження антропогенного навантаження на урбосистему, агросферу ЗВУ, 

встановлення багаторічної динаміки зміни антропогенного навантаження на 

складові урбосистеми, агросфери ЗВУ, кластерний аналіз для типізації агросфери за 

станом екологічної безпеки та виділення типових індикаторів для організації 

моніторингу за кризовими явищами агросфери ЗВУ, картографічний метод для 

картографування якісного стану ґрунтів та визначення спеціальних сировинних зон.  

Агрохімічні та токсикологічні показники ґрунтів досліджено за 

загальноприйнятими методами в атестованій лабораторії Рівненської філії ДУ 

«Інститут охорони ґрунтів України». Оцінювання екологічного стану біосистем 

урбосистеми з використанням біоіндикаційних методів. Якість поверхневих вод 

оцінювали за «Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями» (1999 р.). Фізико-хімічний аналіз для встановлення 

кількісно-якісних характеристик ґрунту, атмосферного повітря та поверхневих вод. 

Інформаційну базу дисертації складають дані статистичних щорічників, звітів 

про стан довкілля Рівненської області, матеріалів Рівненської філії ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України», матеріали періодичних видань, регіональних, 

всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, літературних 

джерел і особисті дослідження автора. 

Опрацювання та візуалізація статистичної, картографічної інформації та 

результатів дослідження здійснювалися за допомогою пакетів програм Microsoft 

Excel, Statistica, Matlab.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вони 

направлені на вирішення важливої проблеми – створення концептуальної моделі 

дослідження агросфери зони впливу урбосистеми, як складної соціо-економіко-

екологічної системи та розроблення методології, методик, які дозволяють системно 

оцінити сучасний стан урбосистеми, агросфери, визначити кризові явища, чинники 

які призводять до порушення їхньої сталості та розкрити шляхи управління 

агросферою ЗВУ з врахуванням синергетичних впливів урбосистеми. 
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Вперше: 

- узагальнено еволюцію понять «агросфера», «урбосистема», науково 

обґрунтовано та розкрито сутність, змістового наповнення терміну «агросфера 

зони впливу урбосистеми (ЗВУ)» на підставі теоретичного дослідження 

внутрішніх і зовнішніх механізмів взаємодії окремих компонентів, підсистем 

агросфери та урбосистеми з урахуванням загальних класифікаційних ознак і 

функціональних особливостей; 

- розроблено методологію оцінювання кризових явищ в агросфері зони впливу 

урбосистеми з обґрунтуванням принципів, методів та підбору методик, що 

дозволяє кількісно та якісно оцінити соціо-економічний, екологічний стан 

агросфери ЗВУ; 

- розроблені теоретико-методологічні засади, концептуально обґрунтовано 

методологію дослідження агросфери в зоні впливу урбосистеми, в основі якої 

є системні зв’язки між підсистемами, компонентами урбосистеми та 

агросфери, що дозволяє диференціювати агросферу за соціо-економічним, 

екологічним станом розвитку, виявляти кризові явища та провести зонування 

агросфери за підібраними критеріями; 

- систематизовані та визначені передумови зародження, розвитку, становлення 

урбосистеми та агросфери ЗВУ із застосуванням історико-екологічного 

аналізу та побудови інформаційної моделі, що відображає просторово-часові 

взаємодії, трансформації систем і надає можливість в подальшому 

враховувати позитивні та негативні синергетичні ефекти взаємодії цих систем; 

- застосовано індикативну оцінку екологічної безпеки для виявлення кризових 

явищ агросфери ЗВУ з використанням груп індикаторів ресурсного, 

біосферноцентричного та антропоцетричного блоків, що дозволило провести 

диференціацію агросфери за рівнем забезпечення ЕБ та встановити 

визначальну роль урбосистеми у формуванні ЕБ через підсилення індикаторів-

дестимуляторів; 

- встановлені просторові особливості стану агросфери ЗВУ за соціо-

економічними, екологічними базовими, агрегованими та інтегрованими 
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показниками та визначено, що з віддаллю від урбосистеми соціо-економічний 

стан агросфери погіршується, а екологічний навпаки – покращується;  

- розроблені принципи та методологічні підходи до виділення зон впливу 

урбосистеми на агросферу, що дозволило виділити резистентну, дисипативну і 

буферну зони агросфери та встановити їхні межі.  

Подальшого розвитку набули:  

- вчення про агросферу – складну СЕЕ систему, яка набуває нових ознак та 

властивостей в зоні дії урбосистем, що дозволило запропонувати сучасні 

методологічні підходи до оцінювання її стану і теоретичні основи управління 

сталістю урбосистеми й агросфери; 

- уявлення про причинно-наслідкові зв’язки взаємодії урбосистеми з 

агросферою; 

- методичні підходи до оцінювання соціо-економіко-екологічного стану 

урбосистеми, шляхом розширення базових показників екологічної підсистеми, 

які враховують екологічний стан складових урбоекосистеми (якість повітря, 

ґрунту, водних екосистем та біосистем) та розробки відповідних нормативів за 

екологічним станом; 

- діагностика екологічного стану урбосистеми з використанням цитогенетичних 

методів, що дозволило визначити гостроту змін у біосистемах урбосистеми та 

можливість їх породжувати в агросфері; 

- систематизація відомостей про антропогенне навантаження урбосистеми, 

агросфери, його просторові закономірності, які зокрема надали можливість 

встановити тенденції деструктивних впливів урбосистеми, зміни структури 

сумарних викидів в атмосферне повітря, виокремити зростаючу роль 

пересувних джерел у формуванні екологічного та соціо-економічного стану 

агросфери. 

Удосконалено: 

- методичні підходи до оцінювання соціо-економічного, екологічного стану 

агросфери за рахунок розширення базових та агрегованих показників, що 

дозволило врахувати вплив урбосистеми на агросферу; 
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- удосконалено підходи до управління агросферою ЗВУ, які базуються на 

прийнятті рішень за результатами комплексного моніторингу та надають 

можливість оперативно виявляти і реагувати на зміну якості довкілля. 

Практичне значення одержаних результатів. Основний науковий та 

прикладний результат дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше для 

сільськогосподарської науки виконано наукове дослідження, результатом якого є 

обґрунтування теоретико-методологічних засад і методичних підходів оцінювання 

кризових явищ агросфери ЗВУ, розроблення авторської концептуальної моделі 

зонування агросфери зони впливу урбосистеми. За результатами досліджень вперше 

розроблено методологію дослідження агросфери ЗВУ та обґрунтовано методики 

системного вивчення та оцінювання урбосистеми, кризових явищ агросфери, які 

можна застувати для прилеглої агросфери типових урбосистем, чисельністю від 

100 тисяч осіб, запропоновано систему моніторингу агросфери ЗВУ, обґрунтовано 

розширення моніторингу атмосферного повітря урбосистеми з включенням 

резистентної зони агросфери, здійснено визначення зон та агломерацій для 

проведення моніторингу атмосферного повітря в розрізі впровадження Директиви 

ЄС в галузі охорони атмосферного повітря та Плану імплементації Директиви 

2008/50/ЄС, затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 

2015 року № 371 «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних 

ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС».  

Проведено кількісну та якісну оцінку соціо-економічного, екологічного стану 

урбосистеми Рівного, сільських населених пунктів агросфери ЗВУ. Розроблено 

низку рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності оцінювання соціо-

економічного, екологічного стану урбосистем та агросфери ЗВУ. Розроблені 

картосхеми якісного стану ґрунтів агросфери ЗВУ, визначено території, придатні 

для організації спеціальних сировинних зон, проведено зонування та рекомендовано 

низку управлінських заходів, щодо забезпечення екологічної безпеки урбосистеми 

та агросфери ЗВУ. 

Результати досліджень впроваджено та використовуються у сфері екології та 

природних ресурсів, земельних відносин, просторового планування на державному, 
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регіональному та локальному рівнях. Матеріали та висновки дисертації 

впроваджено в роботу відділу оцінки впливу на довкілля; відділу заповідної справи, 

екологічної мережі, моніторингу і природоохоронних заходів Департаменту екології 

та природних ресурсів Рівненської державної адміністрації (акт впровадження № 

1586 від 15.06.2020 р.), ТОВ «Захід Агропром» (акт впровадження № 5 від 

08.12.2020 р.) ТОВ «ДЕДДЕНС АГРО» (акт № 25 від 18.06.2019 р.), Всеукраїнської 

громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» (акт № 001-105 від 

20.05.2019 р.). 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес при 

викладанні навчальних дисциплін «Урбоекологія», «Системний аналіз якості 

навколишнього середовища», «Екологічна безпека регіонів», «Моніторинг 

довкілля», «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» для студентів 

спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» освітніх рівнів бакалавр, магістр Національного університету водного 

господарства та природокористування (довідка № 001-679 від 23.06.2020 р.) 

Рівненського державного гуманітарного університету (акт від 04.09.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, в якій викладені результати власних досліджень із розроблення теоретико-

методологічних, методичних і практичних основ оцінювання кризових явищ 

агросфери ЗВУ. Наукові висновки та положення, представлені в роботі, 

сформульовані особисто автором. Використані положення інших авторів мають 

відповідні посилання. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використані лише ідеї та положення, отримані автором особисто. 

Апробація результатів досліджень. Основні положення та матеріали 

дисертаційної роботи оприлюднені та обговорені на міжнародному, вітчизняному й 

регіональному рівнях, серед яких слід відмітити: на ІІІ, ІV, V Всеукраїнському з’їзді 

екологів з міжнародною участю (Вінниця, 2011, 2013, 2015); ІІІ, IV, V 

Міжнародному екологічному форумі «Чисте місто. Чиста річка. Чиста планета» 

(Херсон, 2011, 2013, 2015); Міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні (Київ, 24-25 квітня 
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2012 р.); «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» (Carpathian 

environmental conference – CEC-2011 (Мукачево, 2011); «Екологія та освіта: 

актуальні проблеми природокористування в умовах наростаючих ризиків 

техногенних катастроф» (19-20 квітня, 2012); «Сучасні проблеми біології, екології 

та хімії» (м. Запоріжжя, 2012); присвяченій 90-річчю заснування кафедри 

ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули НУБПУ «Сучасне 

ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладання» (Київ, 2012 р.); 

«Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосферний аспект» 

(м. Дніпропетровськ, 2012); «Стратегія збалансованого розвитку агросистем 

України». (м. Київ, 2013 р.); «Мониторинг окружающей среды» (Брест, 2013); 

«Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному 

просторі» (м. Тернопіль, 2014); «Актуальные научно-технические и экологические 

проблемы сохранения среды обитания» (Брест, 2014, 2016); «Актуальные проблемы 

наук о земле, геологические и географические исследования трансграничных 

регионов» (Брест, 215); «Довкілля 2013» (Київ, 2013); «Проблеми збалансованого 

розвитку аграрного сектору економіки» (м. Київ, 2015); «Екологія: вчені у вирішенні 

проблем науки, освіти і практики» (Житомир, 2010); «Екологічна безпека як основа 

сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи» (Львів, 2018); 

«Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального 

природокористування в контексті сталого розвитку» (м. Херсон, 2018, 2020); 

Сonference proceedings «The development of nature sciences: problems and solutions» 

(Brno, the Czech Republic, 2018); «Ukraine – EU. Modern Technology, Business end 

Law: collection of international scientific» (Chernihiv, 2016); приуроченої до 

Всесвітнього дня Водних ресурсів (Житомир, 2019); «Науково-інноваційний 

супровід збалансованого природокористування» (м. Рівне, 2019 р.); Регіональні 

геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку (м. Рівне, 2020); на 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Стратегія розвитку сучасного 

міста» (м. Сімферополь, 2012); «Проблеми сталого розвитку» (м. Рівне, 2011); 

Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, 

економіка, технології», (Луганськ, 2013; Київ, 2015; Святогірськ, 2019); 
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Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики (Київ, 

2010 р.); V, VI «Сучасні проблеми збалансованого природокористування» 

(Кам’янець-Подільський, 2010, 2013); «Вода: проблеми та шляхи вирішення» 

(м. Рівне, 2013, 2014, 2015), «Екологічні проблеми природокористування та охорона 

навколишнього середовища» (Рівне, 2013); присвяченої 75-річчю видатного 

вітчизняного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого 

діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи 

Олександровича «Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи» 

(Рівне, 2020). 

Публікації. Основні матеріали дисертаційної роботи опубліковано в 

111 наукових працях загальним обсягом 243,53 д.а. (особисто автору належить 88,89 

д.а.), зокрема: 5 монографій українських видавництв загальним обсягом 24,81 д.а. 

(17,25 д. а. – авторських), 1 колективна монографія (1,2 д.а. – авторських), 30 статей 

(7,62 д.а. – авторських) у фахових виданнях (11 одноосібно), з них 6 статей у 

фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз (3 – 

Web of Science, 1 – Sсopus, 0,33 д.а. – авторських), 6 статей у закордонних наукових 

виданнях (1,71 д.а., з них 0,53 д.а. – авторських), 3 в інших періодичних наукових 

виданнях (0,74 д.а., з них 0,3 д.а. – авторських, 47 тез та матеріалів наукових з’їздів, 

конференцій загальним обсягом 6,81 д.а. (4,4 д.а. – авторських), з яких 7 

одноосібних; 6 підручників, загальним обсягом 124,32 д.а. (35,5 д.а. – авторських), 5 

посібників (77,98 д.а., з них особистих 21,1 д.а.), 1 методичної рекомендації (0,93 

д.а. – авторських) та 5 авторських свідоцтв на твір. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

8 розділів, списку використаних джерел, 12 додатків. Матеріали дисертації 

викладено на 548 сторінках друкованого тексту, у т.ч. основний текст на 

360 сторінках. Дисертацію ілюстровано 115 таблицями та 130 рисунками. Список 

літератури нараховує 631 найменування, у т.ч. – 105 латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН 

АГРОСФЕРИ ПІД ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ 

 

1.1. Формування знань про агросферу 

Різке зростання населення планети призвело до формування нової екологічної 

кризи, яка носить глобальний характер. Стрімкий прямий та опосередкований 

антропогенний тиск зазнають усі складові біосфери. Це спонукало людство до 

створення нової парадигми розвитку цивілізації, яка включає в себе вимоги до 

захисту довкілля, соціальної справедливості та економічного зростання. 

Дослідженню процесів сталого розвитку присвячені наукові праці таких іноземних 

та вітчизняних вчених Ф. Джовані [1], А. Оніші [2], Р. Блінк [3], Г. Кларк [4], В. 

Джегатезен [5], Е. Гонч [6], Б.Хьюс [7], М. Котабі [8], К. Снеддон [9], А. Єфремов 

[10], Л. Корнійчук [11], Л. Шостак [12], М. Долішній [13], З. Герасимчук І.М. 

Вахович [14] , Л.Г.Мельник [15, 16], В.Я. Шевчук [17], М.О. Клименко [18], В.М. 

Боголюбов [19], В.В. Лавров [20], О.І.Фурдичко [21] та інші. У роботах [22-48] 

наголошено про рівноцінність економічної, соціальної та екологічної складової при 

реалізації цілей сталого розвитку та складності реалізації стратегій збалансованості 

та рівні країн, окремих регіонів. 

Досліджуючи методологічні аспекти сталого розвитку вчені звертають увагу 

на територіальні особливості, та відмічають, що втілення засад сталого розвитку 

необхідно здійснювати диференційовано, на різних рівнях, починаючи від 

локального (підприємство, фермерське господарство) поступово переходячи до 

територіальних рівнів, на яких можна легко та ефективно здійснювати управління 

[17, 18]. При цьому зазначають, що оцінювання всіх процесів сталого розвитку 

необхідно здійснювати з використанням системного підходу, оскільки будь яка 

територія, адміністративно-теритріальна одиниця – це складна соціо-економіко-

екологічна система (СЕЕС), яка постійно змінює свої параметри. 
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Перехід України на засади сталого розвитку, передбачає необхідність 

встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб населення і захистом 

інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому 

довкіллі. Такий розвиток передбачає гармонізацію всіх сфер життя суспільства, 

збереження для майбутніх поколінь фундаментального права на життєздатне й 

екологічно безпечне навколишнє середовище. Разом з тим доктрина сталого 

розвитку передбачає економічне зростання та направлена на створення глобальної 

стратегії виживання людства, забезпечення його продуктами харчування, 

збереження і відновлення довкілля, природних ресурсів, які необхідні в цілому для 

формування сталості біосфери в цілому[ 49-52]. 

Важливу роль у цьому відіграє агросфера, яка є підсистемою біосфери, та 

зазнала значних змін у результаті еволюції людства. Вчені [53,54] досліджуючи 

антропосферу виділяють поряд з техносферою агросферу. Тривалий час агросферу 

відносили до штучної системи біосфери, але ці твердження не мали достатнього 

наукового підґрунтя. З середини ХХ століття агросферу вважають такою ж 

глобальною за виміром екосистемою, як і сама біосфера, у межах якої виокремилося 

антропогенне утворення. Агросферу розглядають, як когерентний процес спільного 

розвитку (коеволюцію) територіально цілісних соціальних і природничих систем, 

який характеризується переходом соціальної системи до ноосферного стану [55]. 

О.О. Созінов у своїй праці робить узагальнення: «В Україні витоки агросфери 

сягають Трипільської культури, а специфіка її в тому, що вона є категорією не 

стільки біологічною, як соціогуманітарною, якій належить роль головного 

постачальника продовольства (передусім хліба), сировини (промисловості), а також 

середовища існування значної частини населення земної кулі.»[56].  

Агросфері як складній системі, яка створена завдяки розуму й діяльності 

людини, притаманні особливі закономірності внутрішнього розвитку, що є 

результатом взаємодії різних природних і соціально-економічних чинників, вона є 

природничою і соціальною категорією включає підсистеми, що інтегрують 

економічні, природні і соціальні процеси [57-60].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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Агросфера включає всі типи агроландшафтів, агробіоценозів і агроекосистем, 

є не тільки головним джерелом забезпечення населення продовольством і 

сировиною для промисловості, а й середовищем існування значної частини 

населення [61-63]. Значний антропогенний вплив на агросферу, може призвести до 

порушення основних функціональних зв’язків підсистем, зниження її 

продуктивності, про що було відмічено, ще в ХІХ – ХХ століттях вченими С.А. 

Подолинським, В.В. Докучаєвим, П.О. Костичевим, Г.М. Висоцьким, О.О. 

Ізмаїльським [64-69]. Індустріалізація сільськогосподарського виробництва, вплив 

техносфери та розвиток процесів урбанізації призвели до загострення ситуації в 

агросфері [21, 55, 58-61]. 

Сучасні дослідники в історії еволюції (розвитку) агросфери виділяють чотири 

основних етапи формування та становлення агросфери: І етап - це, власне, 

передісторія, час зародження сільського господарства, ІІ - період екстенсивного 

використання, ІІІ - період інтенсифікації. Що стосується IV етапу, то він тільки 

зароджується в надрах періоду інтенсифікації - це новий період переходу сільського 

господарства на екологічній, збалансованій основі [69]. Деталізація періодів 

представлена нище.  

Історія агросфери починається з зародженням землеробської культури в 

передній Азії, на Американському континенті, в долині Ніла, Міжеріччі Тигра і 

Євфрата, Індії і Китаю. Порівняно невеликі площі ріллі, наявність природної 

рослинності і бур’янів формували агросферу у стабільності. З часом ріст 

чисельності населення, збільшення площ земель, що обробляються призвели до 

порушення природної рівноваги, яка проявлялася у зниження родючості грунтів.  

Формування товарного землеробства призвело до виникнення екстенсивних 

(стихійно-рівноважних) екосистем. Антропогенний тиск на агросферу посилювався, 

зміною технікою обробітку ґрунту. В подальшому відбулося значне порушення 

рівноваги агросфери. Це було пов’язано зі збільшенням розораності території, 

значних енергетичних емісій добрив, пестицидів, як наслідок – розвиток 

деградаційний процесів, забруднення складових довкілля, зміну умов отримання 

екологічно безпечної продукції та безпечного проживання населення [69].  
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Сьогодні понад 70 % загальної території Україні охоплює агросфера. Перші її 

острівці виникли внаслідок неолітичної революції близько 8—10 тис. років до РХ 

(Трипільська культура). Значного розвитку вона набула в ХІХ столітті. Саме в цей 

період розпочалося формування незначних протирічь між агросферою і природним 

середовищем. Просторовий розвиток агросфери відбувався за рахунок знищення 

лісів, а також розорення степових екосистем. Разом з тим у цілому дія 

антропогенних факторів у ті часи не призводила до глобального порушення 

гомеостазу природного середовища [69].  

Активна індустріалізація після 50-х років двадцятого століття (розвиток 

промисловості, урбанізації, інтенсифікації сільського господарства) призвела до 

екологічних криз в агросфері: зросла розораність земель, прискорилась ерозія 

ґрунтів, їх деградація і забруднення. Як наслідок на значних територіях 

порушувався гідрологічний режим, змінювалися фізико-хімічні властивості грунтів 

[70, 71], втрачалася стійкість агросфери, формувалися локальні кризові явища, через 

деградаційні процеси, що виникали від інтенсиствного використання грунтового 

покриву та розбалансування земельних ресурсів на окремо взятих територіях. 

Відбувався дисбаланс між природніми та сільскогосподарськими ландшафтами. 

Соціо-економічний розвиток сільських територій призводив до виникнення та 

загострення екологічних проблем, які проявлялися у зниженні якості довкілля, 

втрати біорізноманіття, опустелювання/деградації земель [52, 59-61]. 

Внаслідок цілеспрямованих дій людей протягом багатьох поколінь утворилася 

сучасна агросфера, яка виконує функцію основного годувальника людини та 

потребує збалансованоо розвитку [61-63].  

Сучасний етап розвитку агросфери направлений на екологізацію 

сільськогосподарських робіт, збалансоване землеробство, подолання деградаційний 

процесів [56, 58, 61].  

Враховуючи вагоме значення агросфери науковці вже на перших етапах 

формування взаємодії людини з навколишнім середовищем, через вирощування 

сільськогосподарських умов, особливу увагу приділяли збереженню природних 
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ресурсів, отримання якісної продукції, та дослідженню основних елементів 

агросфери. 

Таким чином, розвиток уявлень та накопичення практичних знань про 

агросферу з часом сформувало вчення про агросферу, як складну систему, яке 

спочатку складалося з елементарних знань про складові та процеси основних 

підсистем агросфери, а згодом вилилося у комплексне, системне вчення про 

агросферу, як складну систему, яка пов’язана з відмінними соціально-економічни та 

екологічними умовами розвитку. 

В iсторичному процесi накопичення i систематизацiї знань про агросферу, ми 

виділяємо п’ять періодів, та пов’язуємо їх із розвитком у першу чергу агрономії, 

ґрунтознавства, політичної економії, землеробства та інших суміжних дисциплін, які 

детально вивчали окремі підсистеми, компоненти, елементи агросфери. 

Коренi наукових знань про агросферу сягають глибокої давнини i зв'язанi із 

зародженням i поступовим становленням землеробства. Багато тисяч рокiв розвитку 

людства були лише перiодом накопичення розрiзнених фактiв, спостережень, 

гiпотез, якi передавались iз поколiння в поколiння. Це зумовило виділити перший 

період, який на нашу думку, тривав тисячоліттями і був пов'язаний із розвитком 

світового землеробства, рослинництва та ґрунтознавства. Тривалість першого 

періоду, на нашу думку, була від зародження центрів землеробства до V століття і 

він характеризувався накопиченням знань про окремі складові агросфери.  

О.І. Зінченко, В.Н. Салатенко, М.А. Білоножко, [70] зазначають, що 

зародження центрів розвитку землеробства та рослинництва відбулося в південній, 

східній та передній Азії, включаючи Єгипет (Індія, Китай, Межиріччя Тигру і 

Євфрату, країна шумерів, пізніше Вавилон, Сирія, Єгипет), в Америці - південна 

Америка (Болівія, Мексика, Бразилія, Перу), в СНД - Закавказзя, Середня Азія 

(особливо Туранська низовина), в Україні - степи Придніпров'я за трипільської 

культури. Агрономічні знання нагромаджувалися на основі практики, передавалися 

усно, а згодом після виникнення письменності у вигляді клинописів (клинописи 

країни шумерів у Межиріччі Тигру і Євфрату, а також цивілізації, яка передувала 

шумерській культурі). Завдяки їм одержано відомості про складне інтенсивне 
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зрошуване землеробство Вавилону. З письмових праць до нас дійшли, наприклад, 

закони царя Хамму-рапі (бл. 1760 р. до н. е.), твори грецьких істориків і 

письменників, в яких відображено високе на той час мистецтво створення поливних 

систем, зокрема, праці Гесіода (І тис. до н. е.), Еврипіда та Аристотеля (IV ст. до н. 

е.), римських письменників Катона «Про землеробство», Варона, Колумелли, Плінія 

про землеробство і рослинництво, візантійська енциклопедія «Геопоніки» та ін 

[71,72]. Знання про заплавнi ґрунти були передумовою для переходу до зрошуваного 

землеробства, особливо в долинах Нiлу, Тигру, Євфрату, Інду (6 тис. рокiв до н.е.). 

Тут, за деякими відомостями, iснували iригацiйнi системи, почали формуватися 

зародки науково-практичного землеробства, знань нацiлених на обслуговування 

поливного господарства. Людина почала диференційовано підходити до 

використання ґрунтів і оцінки якості земельних ділянок, вводити земельно-водне 

законодавство і земельний кадастр [71].  

На Русі перші повідомлення знайдено в літописах кінця І тисячоліття до н. е. 

Про високий рівень землеробства скіфів-орачів, полян, тиверців, дулібів та інших 

свідчать розкопки. [70].  

У цей період, з метою розширення площ під землеробство, появлялися 

елементарні знання про ґрунти та оцінки їхньої якості, первинні земельні кадастри, 

узагальнення накопичених знань, створення як філософських, так і науково-

практичних концепцій, в яких представлені перші класифікації ґрунтів, рекомендації 

їх землеробського використання, опис ґрунтового покриву тощо (праці Аристотеля, 

Феофраста, Катона, Колумелли та інших стародавньо-грецьких і римських 

філософів і вчених). Так званою першою сільськогосподарською енциклопедією, яка 

містила найбільш повні для свого часу відомості про ґрунти й узагальнений досвід 

агрономії є трактати Катона “Про землеробство” (ІІ ст. до н.е.) і Колумелли “ Про 

сільське господарство” (І ст. н.е.) [70]. 

Другий період тривав з V століття по ХVІІ століття. Він охоплював епоху 

Середньоріччя, яка відзначається тим що в період від середини VIII до початку Х ст 

зростає сільськогосподарське виробництво, центром економічного і соціального 

життя було село. Земля вважалася головною цінністю, а селяни були носіями 
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основних духовних і культурних традицій. Значне зростання населення та аграрна 

революція сформувала феодальну форму землекористування. Поширення 

трьохпільної сівозміни дозволило збільшувати посівні площі, вводити сівозміни 

культур. Використання асиметричного колісного плуга з відвалом, залізних знарядь 

праці забезпечувало більш глибоку оранку. Близько третини земель, що знаходяться 

зараз в сільськогосподарському обороті, освоєно ще середньовічними селянами. 

Підвищення врожайності, виробництво різноманітної продукції поліпшили 

харчування і сприяли збільшенню народонаселення. У період між X і XIV ст. 

населення Західної Європи збільшилася більш ніж вдвічі з 22,5 млн. до 54,4 млн. У 

цей час формуються міські поселення, які перетворюються на центри культури [73]. 

Цей перiод характеризується наступними здобутками з розвитку вчення про 

агросферу: зiбрано чимало описiв ґрунтів рiзних територiй i проведена їхня 

порівняльна якісна оцiнка. Був уведений офiцiйний земельний кадастр у бiльшостi 

країн (Німеччина, Франція, Англія тощо). У середньовічній Європі, як і на Русі, 

узагальненням досвіду рослинництва займались монахи-літописці та наставники 

(праці Петра Кресценція, Альберта Великого), які розробляли обов’язкові 

рекомендації, щодо вирощування польових культур.[70,73-76]. У XV—XVII ст. 

з’являються перші відомості про утворення ґрунтів під впливом рослинності 

Леонардо да Вінчі; про роль солей ґрунту в живленні рослин Бернара Паліссія.  

Зародження знань про ґрунт в Литві, Українi, Бiлорусiі та Росiї (VI—XVI 

ст.).дуже добре показано у “Писцових книжках”, якi велися за наказом царя. В них 

наводилися площi земель та їх якiсть (добрi, середнi, худi); угiддя (лiс, луки, рiлля); 

категорiї (земля мокра, болотна, борове мiсце, вимочки, уражок, витопки) i таке 

iнше [74]. 

Цей період характеризується не значними досягненнями науки, разом з тим 

накопичувалися практичні знання про одну із підсистем агросфери – грунтовий 

покрив, які згодом сформували нові напрями досліджень, що були пов’язані як із 

дослідженням родючості грунту так і ефектевним землеробством.  

Третій період досліджень припадає на період екстенсивного розвитку 

агросфери. В часовому вимірі ми відносимо його до початку 18 кінця 19 століття. В 
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історичному аспекті це період розвитку мануфактурного капіталізму, який зумовив 

зростання чисельності міського населення, потребу у продовольстві та сировині для 

фабрик і заводів, а звідси - і збільшення посівних площ зернових, технічних і 

кормових культур, розвиток тваринництва. Все це сприяло бурхливому розвитку 

сільськогосподарської науки, появі великої кількості наукових і науково-практичних 

праць. Науковці продовжують теоретичні та експериментальні дослідження ґрунту 

та його властивостей, як основної складової агроекосистем (агросфери) та основи 

вирощування сільськогосподарських культур, розвивається рослинництво, 

землеробство. Стрімкий розвиток екстенсивного землеробства, сприяв зародженню 

сучасних поглядів на родючість ґрунтів i їх зв'язок з гірськими породами. У 1740 

році з’являється на світ робота А.Кюльбеля “Книга про родючість ґрунтів”, в якій 

він досліджував родючість ґрунту та висвітлив результати експериментів, щодо 

значення води у живлені рослин. У цей час хімічні основи землеробства сформував 

шведський вчений Н.Валеріус (Швеція, 1761), саме він дав перше визначення 

поняття “гумус ” та висунув гіпотезу гумусового живлення рослин, а А.Тюрго 

(Франція, 1776) висунув закон “спадаючої родючості ґрунтів ”.  

Перші дослідження ґрунтів у Росії пов’язують з відкриттям Академія Наук 

(1725 рік) та створенням Вільного Економічного Товариства. Нові ідеї про 

формування ґрунтів, їх використання та родючість були сформульовані М.В. 

Ломоносовим (1763). Він першим розвив вчення про походження чорнозему, 

висунув низку цінних положень щодо вирощування сільськогосподарських культур 

на різних ґрунтах, довів необхідність вивчення стану сільського господарства, 

узагальнення кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду [73-75]/ Ним уперше була 

висловлена правильна думка про те, що розвиток ґрунтів протікає в часі в результаті 

взаємодії рослин і гірських порід. Продовження цих ідей знаходимо у працях 

російських вчених П.С. Палласа та І.А. Гольденштедта. 

Розвиток рослинництва було направлене на вивчення інтродукції рослин, 

можливості використання природної рослинності в сільському господарстві Велика 

заслуга в цьому учених І.І. Лепехіна і Р.С. Паласа, які (1767— 1773 рр.) описали, 
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вивчили і дали оцінку рослинності південних і південно-східних степів України та 

Росії. 

У другій половині XVIII ст. перші російські вчені агрономи А.Т. Болотов, І.М. 

Комов, В.О. Левшин присвятили свої дослідження вивченню систем землеробства. 

А.Т. Болотов, зокрема, писав: «Належне співвідношення між скотарством і 

хліборобством є головною увагою в сільському господарстві». Своїм баченням він 

визначив концепцію інтегрованого землеробства, рослинництва і тваринництва [73]. 

Вчені поєднуючи природничі, економічні принципи та закони розвитку сільського 

господарства розглядали систему землеробства не тільки як засіб відновлення і 

підвищення родючості ґрунту, а як і засіб одержання прибутку, розрізняючи дві 

сторони системи землеробства — агрономічну (збереження і підвищення родючості 

землі) і економічну (співвідношення між культурами). За цими сторонами системи 

землеробства слід розглядати як початок вчення про системи сільського 

господарства, які за соєю природою мають екологічну та соціально-економічну 

основу. А.Т. Болотов емпірично найшов оптимальне співвідношення ріллі, луків та 

худоби для формування високих урожаїв та збереження ґрунтів. 

Наприкінці XVIII ст. працював відомий діяч сільськогосподарського 

виробництва В.А. Левшин — автор багатьох статей про польове травосіяння. Він 

рекомендував набір кормових культур для вирощування на польових землях, 

приділяючи особливу увагу однорічним і багаторічним бобовим травам. Одна з його 

праць називалася «Об открытых в Тульской губернии кормовых травах». Велике 

значення мають праці вченого і практика Г. Енгельмана про травосіяння, також 

опубліковані наприкінці XVIII ст.. Всі наукові праці були важливою теоретичною 

основою рослинництва як наукової дисципліни. 

Новий помітний вклад у розвиток основ вчення про системи землеробства 

зробив видатний вчений – агроном і економіст у кінці XVIII ст. І.М. Комов, який у 

1788 опублікував працю «Про землеробство», де висвітлено основні агрономічні 

питання стосовно Росії. Вчений доводив, що землеробство необхідно здійснювати з 

врахуванням природних і економічних умов та особливостей сільськогосподарської 
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практики. Саме він заклав основи теорії «гумусного», або перегнійного живлення 

рослин [76].  

Саме у середині ХVІІІ ст. у системі економічних наук виникла і протягом 

тривалого часу функціонувала така відома в минулому наука, як 

«сільськогосподарська економія». «Сільськогосподарська економія» - в широкому 

розумінні слова співпадає з агрономічним суспільствознавством і включає в себе, 

крім сільськогосподарської економії, також статистику сільського господарства, 

історію сільського господарства та сільськогосподарське правознавство 

(законознавство) [77, 75]. Сільськогосподарська економія в більш вузькому і 

загальновживаному значенні є вчення про умови сільськогосподарського 

виробництва та про поєднання цих умов у окремих сільськогосподарських 

підприємствах, з можливо повним здійсненням початку хазяйновитості, тобто 

прагнення одержувати найбільші кількості речових благ при найменших витратах» 

[79, с. 387]. 

Розвиток сільгоспекономії як науки, що аналізує складні питання 

сільськогосподарського виробництва в Німеччині пов’язане з працями A. Теєра, Й.Г. 

Тюнена, Й.Н. Шверця, І. Бургера, Г.В. Пабста, Г. Вальца та багатьох інших у 

Франції - з Ж. Роз’є (вживав термін «агрономія» стосовно до сільськогосподарської 

науки) , Е. Лекуте , у Англії - з А. Юнг, у Шотландії - з Дж. Сінклер (Шотландія), у 

Австрії – з Й. Ламбль. Визначне місце серед вчених належить О.П. Людоговському - 

автору відомого посібника з сільськогосподарської економії та основ 

сільськогосподарського рахівництва, О. М. Шишкіну, К. Хлюдзинському , О.С. 

Єрмолову, В.Є. Країнському, М.О. Каблукову, В.М. Варгіну, О.В. Совєтову, М.В. 

Нєручеву, О.І. Скворцову та ін.[80, 81] У праці «Основы сельскохозяйственной 

экономии» О.П. Людоговський відзначав, що розвиток  сільгоспекономії повинен 

бути направлений на вивчення місцевих умов господарювання та розробки 

рекомендації щодо практичної діяльності у конкретних місцевих і часових умовах,  

а «сільське господарство є економічне виробництво, в якому земля, праця і капітал 

поєднуються підприємством для одержання можливо більшого і постійного чистого 

доходу» [82, с.77]. У свою чергу В.К. Хлюдзинський [79] зазначає, що 
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використовуючи методологічні підходи політекономії, необхідно для кожного 

окремого випадку, маєтку знаходити оптимальні шляхи використання природних 

умов та поєднуваним всі фактори виробництва таким чином, щоб за даних 

економічних умов отримувати максимальні, постійні доходи.  

Таким чином, у ХVІІІ столітті розвиток наукових знань про системи 

землеробства економістів О.П. Людоговського, О.С. Єрмолова, І.О. Стебута та    О.І. 

Скворцова, заклали перші економіко-екологічні підходи збалансованого сільського 

господарства, оскільки на їхню думку, основними складовими системи землеробства 

є співвідношення між земельними угіддями (ріллею та природними луками) і 

різними групами культур, а також спосіб підтримання родючості ґрунту, при цьому 

висловлювалася думка про отримання максимальних економічних прибутках. 

Виникло поняття «система господарства», яке мало ширший, насамперед 

економічний, зміст з включенням виробничого напряму та системи землеробства. 

Слід відзначити, що агрономісти-економісти не створили чіткого послідовного 

вчення, оскільки були дуже обмеженні в знаннях про грунти та їхні особливості, 

систему землеробства в цілому. З розвитком і зміною економічних умов і способів 

виробництва суспільство і час поставили перед вченими питання спеціалізації та 

географічного розміщення галузей сільського господарства. Це спонукало у ХІХст 

значний прорив в наукових дослідженнях агрикультурхімії, агрогеології та 

ґрунтової картографії, рослинництва, землеробстві. 

У розвиток таких напрямів дослідження ґрунту, як агрогеології та 

агрокультурхімії значну роль відіграли праці Вольні, Лібіха (теорія мінерального 

живлення рослин), Павлова. 

Ю. Лібіх, котрий розкритикував існуючу гумусову теорії А Теєра ( згідно 

зякою, рослини безпосередньо засвоюють органічну речовину з ґрунту). довів у 

1840 році, що рослини живляться солями, які містяться у ґрунті. Водночас теорія 

Теєра стимулювала дослідження органічної речовини ґрунту (праці Й.Я. Берцеліуса, 

К. Шпренгеля, Т. Мульдера та ін.). Дослідження цього періоду і наукові публікації 

Г. Деві (“Елементи агрикультурної хімії”, 1825), М.Г. Павлова (“Землеробська 

хімія”, 1825), Ю. Лібіха (“Хімія в додатку до землеробства і фізіології рослин”, 
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1840), Т. Мульдера (“Хімія орного шару”, 1861-1862), Ж.Б. Бусенго (“Агрономія, 

агрономічна хімія і фізіологія”, 1860-1891) та інших учених призвели до створення 

нового наукового напрямку – агрикультур хімії [40, 41]. Об'єктом їхніх досліджень 

був грунт. Під ґрунтом вони розуміли лише орний горизонт ґрунту, який 

розглядали, як джерело елементів живлення, як суміш мінеральних і органічних 

сполук, як середовище, в якому розвиваються коріння рослин. В основу класифікації 

ґрунтів вони поклали якість. За класифікацією агрікультурхіміків ґрунти поділялись 

на хороші, середні, погані, вівсяні, пшеничні, картопляні тощо. Разом з цим 

відсутність поняття системи, системного підходу на той час не дозволили розвинути 

цю науку в сторону взаємодії рослин з ґрунтом. Натомість вчені розглядали ґрунт як 

ємність необхідних для рослин поживних речовин і місце для закріплення кореневих 

систем. 

У цей же час, деякі наукові кола ґрунт почали вважати за гірську породу. 

Ґрунти стали об’єктом дослідження геологів. Внаслідок цього виник 

агроґеологічний напрямок у ґрунтознавстві (роботи Ф.А. Фаллау, Г. Беренд, Ф. 

Ріхтгофен та ін.). У 1837р. К. Шпренгель вперше застосував слово «ґрунтознавство». 

Відомі праці з опису орних грунтів з геолого-мінеральних позицій (В.М.Севергін 

(1809) «Досвід мінералогічного землеопису російської держави»). Вчені Г. Берендт, 

Ф. Фаллу, А. Майєр та ін. вивчали мінералогічні та фізичні характеристики ґрунту, а 

грунт визначали як нову розпушену геологічну породу, яка лежить на поверхні і 

використовується у землеробстві.  

У другій половині ХІХ століття активного розвитку набули праці з оцінки 

земель в європейській частині Росії, були складені перші оглядові ґрунтові карти 

У цей період з'являються перші карти ґрунтів великих територій. У Росії 

перша карта була складена у 1851 р. під керівництвом К.С. Веселовського (на карті 

виділялися тільки основні види ґрунтів, які переважали в тій чи іншій місцевості: 

чорнозем, глини всіх кольорів; суглинок, супісок, мул, солончак; тундри, болота; 

кам'янисті місця.), друга - у 1879 р. під керівництвом В.І. Чаславського (на цій карті 

нанесено 32 умовні знаки для позначення ґрунтів. Чорноземи поділені на піщані, 
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супіщані, суглинкові і глинисті. Вперше виділено: підзол, сірозем і чорнозем 

(тучний, вапняковий, солончаковий)). 

У 50-60 рр. XIХ ст ґрунтова картографія стала активно розвиватися у Франції, 

Німеччині, Австрії, Бельгії та Нідерландах, причому методична основа була 

агрогеологічною. 

Незважаючи на значні досягнення даного періоду у вивченні ґрунтів, вчені 

залишались на позиціях старих уявлень про ґрунт як мертве середовище для життя 

рослин. 

Серед праць з теоретико-практичного рослинництва першої половини ХІХ ст. 

уваги заслуговує робота С.М. Усова «Курс земледелия с приложением к 

полеводству» (1837), де зібрані ботаніко-біологічні та господарські дані про 

особливості польових культур та агротехніку їх вирощування. Слід відмітити 

великих українських прктиків, князів Бобринського і Кочубея, які займалися 

науково-практичною діяльністю відповідно у Київській і Полтавській губерніях. На 

виробничі досліди князя Кочубея широко посилався О.В. Совєтов, особливо 

стосовно вирощування багаторічних трав - люцерни й еспарцету в польових 

сівозмінах. Цей практик досяг великих успіхів у вирощуванні пшениці, одним з 

перших впровадив посіви озимої пшениці замість ярої, зернобобових, суворо 

дотримувався прийнятої сівозміни і регулярно удобрював поля. 

Праці О.В. Совєтова з польового травосіяння (1859, 1867) є класичними. Він 

вважав засновником польового травосіяння в Росії Д. М. Полторацького, який 

вирощував кормові трави на початку ХІХ ст. на великих площах, запроваджував 

травосіяння в навколишніх селянських господарствах Калузької губернії, тобто тоді, 

коли «про цей предмет» ще не мали уявлення на Заході. Можна відзначити й 

другого подвижника польового травосіяння - І.І. Самаріна, який вирощував 

знамениту коніщевську конюшину, котра й досі для Нечорноземної зони є однією з 

кращих. Значні досягнення в цьому напрямку науки здійснили українські вчені. У 

галузі польового травосіяння А.Л. Павлович проводив дослідження про кормові 

трави, дикоростучі та вирощувані в Україні (1877). Цій темі присвячені також праці 

В.С. Богдана, який у другій половині ХІХ ст. впровадив житняк і люцерну жовту в 
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степовій зоні. Важливе значення для розвитку рослинництва мають праці 

провідного теоретика польового травосіяння ХІХ П.А. Костичева (1855).  

Отже, у цей період проведені оригінальні дослідження й отримані ґрунтовні 

наукові дані з хімії та фізики ґрунтів, закладені основи ґрунтової картографії. 

Водночас науковий погляд на ґрунт як самостійне природне тіло та його 

походження так і не був сформульованим. Для агрогеологів ґрунт уявлявся 

розпушеною поверхневою породою, для агрикультурхіміків – місткістю з 

поживними речовинами, для агрономів – орним шаром, де рослини знаходять 

поживні речовини й опору для коренів, для економістів – джерело прибутку. 

Четвертий період формування знань про агросферу охоплює кінець ХІХ 

століття кінець ХХ століття. Цей етап відзначається значними науковими 

досягненнями, які пов’язуємо з революційними відкриттями у галузі 

природознавства та диференціацією наук.  

Цей період має два підперіоди. Перший підперіод пов'язаний з розвитком 

теоретичних основ ґрунтознавства, зародженням системології, вчення про системи 

та інтенсивний розвиток екологічних досліджень. Він тривав до середини 

двадцятого століття і характеризувався значними здобутками науки, та втілення 

наукових ідей у практичну діяльність. З середини ХХ ст.. розпочався другий 

підперіод, дослідження якого були направлені на розробку комплексних заходів, 

щодо збільшення родючості грунту, продуктивності агросфери та подолання 

негативних явищ деградації грунту, які проявлялися в ерозійних процесах, 

забрудненню грунтового покриву, надмірного використання добрив, перущільнення 

грунту та тому подібне.  

У цей час були сформовані нові підходи до вивчення ґрунтів, створене 

теоретичне генетичного ґрунтознавства, обґрунтоване вчення про ґрунтові типи, їх 

генезис і еволюцію; запропоновано класифікацію ґрунтів; розроблені та освоєні 

методи грунтових досліджень, сформульовані закони зональності, закладені основу 

картографії ґрунтів (В.В. Докучаєв, М.М. Сибірцев, П.А. Костичев, В.Р. Вільямс, 

Є,В. Гільгард, П.Трейтц, Г.М. Мургоч та ін.).  
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Академіку В.Р. Вільямсу належать загальновизнане агрономічне визначення 

системи землеробства як комплексу агротехнічних заходів, спрямованих на 

відновлення, підтримку і постійне підвищення родючості ґрунтів. Не зважаючи на 

те, що він не враховував  економічну сторону системи землеробства та способи 

використання землі, а шляхи підвищення родючості ґрунту були не комплексними, 

його система агрономічних заходів з відновлення і підвищення родючості ґрунтів, 

яку він назвав травопільною системою землеробства, на той час відіграла вагому 

роль у розвитку землеробства [40] . 

Значний внесок у дослідження агросфери та створення теоретичного 

ґрунтознавства вніс В.В. Докучаєв, який був ініціатором значної кількості 

експедицій з дослідження ґрунтів та сформував нові методологічні підходи до 

вивчення ґрунтового покриву, його опису, та картографування. У 1883 вийшов твір 

Докучаєва "Російський чорнозем", в якому детально розглянуті: область 

розповсюдження, спосіб походження, хімічний склад чорнозему, принципи 

класифікації та методи дослідження цієї ґрунту. У ньому було запропоновано 

визначення грунту як особливого природного мінерально-органічного освіти, а не 

будь-яких поверхневих наносів (концепція агрогеологіі) або орних шарів ( 

агрономія). Ті чи інші грунти є результатом сукупної дії наступних агентів: живого 

світу, материнської породи, клімату, рельєфу та часу. Для класифікації грунтів, так 

само як для їх раціонального використання, необхідно виходити з її походження 

(генезису), а не петрографічного, хімічного або гранулометричного складу. У своїй 

книзі В.В. Докучаєв звертається і до причин зростання частоти і збитку від посух, 

називаючи серед них відсутність належних способів обробки грунтів, сівозмін, 

заходів щодо збереження вологи, розпиленні зернистої структури чорноземів, 

погіршення водного і повітряного режимів, ерозії.  

Під час оціночних експедицій В.В.Докучаєв не перестає шукати причини 

деградації чорноземів та шляхи подолання цих негативних процесів. Таким чином, 

вже в кінці ХІХст. вчений закладає перші цеглини виявлення та дослідження  

кризових явищ в ґрунтовому покриві, який інтенсивно використовується в 

сільському господарстві, шукає причини та шляхи подолання цих негативних явищ.  
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В 1888 він знайомиться з О.А. Ізмаїльським, фахівцем з водного режиму 

ґрунтів і степовому землеробства. Через рік після масштабної посухи 1891 Докучаєв 

видає книгу "Наші степи колись і тепер", де пропонує план охорони чорноземів, що 

включає в себе регулювання ярів і балок, заходи із захисту ґрунтів від змиву, 

створення лісосмуг, штучне зрошення, підтримання певного співвідношення між 

ріллею, лугом і лісом. Ці заходи мале широке втілення на українських чорноземах. 

Багато зробив для вивчення водного режиму, клімату та їх зв'язку з родючістю 

ґрунтів, рослинністю український учений Г.Н. Висоцький (1892). Аналогічну роботу 

провів також український учений І.К. Пачоський. Значний внесок у розвиток 

генетичного ґрунтознавства зробив видатний український ґрунтознавець академік 

О.Н. Соколовський його наукові праці присвячені вивченню фізико-хімічних 

властивостей ґрунтів, окультуренню підзолистих і солонцюватих ґрунтів, ролі 

кальцію в ґрунтоутворенні та іншим питанням ґрунтознавства [80-86].  

Цей період відзначений наступними розробками: загального грунтово-

географічного вчення про грунтово-біокліматичні пояси світу, про ґрунтові зони 

(Л.І. Прасолов, І.П. Герасимов, О.М. Іванова, М.М. Розов та ін.); вчення про кору 

вивітрювання і про геохімію ландшафтів на основі ідей В.І .Вернадського (Б.Б. 

Полинов, В.А. Ковда, М.А. Глазовська); шляхів підвищення родючості та меліорації 

грунтів(О.Н. Соколовський, О.М. Можейко, О.М. Грінченко, М.К. Крупськиії) та та 

вивченнями органічної речовини (І.В. Тюрін, М.М.Кононова, Л.М. Александрова, 

В.В. Пономарьова, Д.С. Орлов та ін.); ґрунтових процесів та режимів (А.А. Роде, 

І.М. Скриннікова, І.С. Кауричев);інших питань фундаментального й прикладного 

ґрунтознавства [87-99]. 

Проведені широкомасштабне вивчення та картографування території та 

сформовані типові рекомендації до раціонального використання земельних ресурсів, 

розміщення виробничих сил [91-97]. 

Та, незважаючи на це, такі видатні вчені, як С. Подолинський, В.В. Докучаєв, 

П. Костичев, Г. Висоцький, О. Ізмаїльський, ще на рубежі минулого століття 

застерігали, що зростаючий антропогенний тиск на агросферу може спричинити 

екологічну кризу. Вони обґрунтували необхідність цілеспрямованих дій щодо 
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збереження і відтворення природних ресурсів, зокрема землі, багаторічних 

насаджень (агролісомеліорація), ґрунтових вод тощо.  

На розвиток знань в цей період велике значення мали нові наукові підходи, 

котрі були запропонували вченими- системологами О. Богдановим (1911- 1925 

«Всеобщая организиционная наука (тектолоия)») Переломним у наукових підходах 

було розвинуте вчення про загальну теорію систем Л.фон Берталанфі (1920-1930 

роки) та пропагування системного підходу, як універсального засобу кожної науки. 

У дослідженнях рівнів організації природи А Тенслі (1935р. «Правилине і 

неправильне використання фітоценотичних концепцій і термінів») ввів поняття 

«екосистема», В Сукачов (1940) – поняття «біогеоценоз». Німецький учений Е.А. 

Мітчерліх (1909) запропонував концепцію сучасного впливу чинників на 

продуктивність біоценозів. Б. Бауле й А.Тінеман сформулювали та обґрунтували 

закон сукупної дії чинників Мітчерліхі-Тінемана-Бауле, який є одним із основних 

законів сучасного землеробства. К. Троль (1939) запропонував новий науковий 

напрям –екологію ландшафтів. Г.Ф. Морозов, а згодом П Погребняк (1950) 

упорядкував і розвинув вчення про ліси, як біологічні, географічні комплекси та 

екологічні системи . Формуються нові підходи до вивчення грунту, його процесів, 

як підсистеми більш складної системи біосфери. Продовжуючи вчення Докучаєва 

його учень В.І. Вернадський (1926, «Біосфера») виявив системність взаємозв’язків 

різних еволюційних процесів у масштабах планети, створив сучасне вчення про 

біосферу та сформував їдеї ноосферного розвитку людства, як шлях вирішення 

найгостріших проблем взаємодії людини і природи. М.І. Будико формує вчення про 

основи глобальної екології, досліджує при цьому кругообіг речовин в біосфері й 

відзначає, що основним завданням цієї науки є розробка прогнозів можливих змін 

біосфери в майбутньому під впливом діяльності людини [98-100].  

Теоретичного та практичного значення набувають дослідження про штучні 

екосистеми, зокрема аграрні, лісові, водні з метою удосконалення технологій 

керування біотичними процесами, пізнання способів найефективнішого 

використання їх корисних функцій (продукційних, захисних, естетичних тощо). 
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Результатом застосування концепції екосистем до сільськогосподарських 

земель є виникнення поняття, «агробіогеоценоз», «агроекосистема». І.І Дедю, Ю. 

Одум досліджуючи агроекоситеми відзначали, що агроекосистема хоча і функціонує 

за тими ж законами, що й природна, однак для її функціонування необхідні 

додаткові енергетичні дотації людини [101]. Людина її вносить у вигляді сівозмін, 

сортозмін, добрив, пестицидів, обробітку грунту, меліорації.  

Використовуючи ці знання у 70-80-і pp. XX ст зародилася нова системи 

грунтозахисного контурно-меліоративного землеробства, яка існуючої системи 

землеробства у відповідність із грунтово-екологічними чинниками шляхом 

локалізації інтенсивного землеробства на рівнинній частині території, застосування 

біологічних засад землеробства на схилах, а на землях, що межують з 

гідрографічним фондом - природних агрофітоценозів. Система передбачає 

диференційоване використання земель залежно від ступеню їхнього змиву, 

контурну організацію території, впровадження грунтозахисних технологій. Ведення 

сільського господарства прив'язується до рельєфу місцевості. [102-106]. 

Інтенсивне, безсистемне використання грунтового покриву, надмірне 

антропогенне навантаження призвело до виникнення системних кризових явищ у 

агросферу. За твердженням Г.О. Білявського, Р.С. Фурдуя., І.Ю. Костікова: - «… у 

середині ХХст. в результаті суперіндустріалізації, суперхімізації, супермілітаризації 

та суперспоживання. відбувся активний розвиток другої глобальної екологічної 

кризи, який супроводжувався перевиснаженням природних ресурсів, забрудненні 

довкілля, деградації біосфер» [107 ст.9].  

А.В. Толстоухов, М.І. Хилько, 2001 в роботі [108] «Екобезпечний розвиток: 

пошуки стратегем» відзначає, що «.Людина… завдяки великій чисельності і 

величезнаму надбіологічному споживавннє природних ресурсів стала, власне 

кажучи, головною причиною порушення рівноваги в природі» Такоїж думки 

дотримуються і Т.А. Акимова, В.В. Хаскин [109] інші науковці.  

Перед людством постало завдання розв’язання екологічних проблем. 

Посилення впливу людської діяльності, формування техносфери, урбанізації 

потребує розгляду питань охорони довкілля. В цей період за рахунок бурхливого 
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розвитку промисловості, сільського господарства змінюється складові біосфери, 

агросфери, як її складової, забруднюються всі її складові, найбільше потерпають 

водні та земельні ресурси. Проблема відносин людини і природи, як відзначено [10-

16], є багатоплановою, що пов’язано з техніко-економічним напрямом використання 

та виснаження природних ресурсів, екологічний- забрудненя довкілля та соціальний 

– забруднення та деградації довкілля стосується населенні, та проявляється через 

зміни показників здоровя та соціального забезпечення.  

У кінці двадцятого століття вчені відзначають еколого-економічні проблеми в 

аграрному секторі, зокрема посилення антропогенної ерозії грунтів, втрата 

родючості грунту, порушення структури посівних площ, не дотримання агротехніки 

виробництва, значне забруднення ґрунтового покриву залишками добрив, 

пестицидів, важкими металами, радіонуклідами [110]. 

Вирішенням цих проблем успішно займаються регіональні школи, зокрема 

Миколаївська (С.Г.Чорний, Гамаюнова В.В.), Дніпропетровська (А.П. Травлєєв), 

Херсонська (В.В. Морозов В.В., Л.М. Грановська Л.М.), Полтавська (Писаренко 

В.П.), Львівська (С.П.Позняк, М.І.Полупана), Рівненська (С.Т. Вознюк, М.О. 

Клименко., Д.В. Лико), Чернівецька (І.І.Назаренко, Ю.М. Дмитрук), Житомирська 

(Л.Д.Романчук) наукові школи та інші. Вчені у свої роботах [111-148] відзначають 

про необхідність системного підходу до оцінювання агросфери, грунтового покриву, 

формуються комплексі програми захисту грутів від деградації, застосовуються нові 

системи спостереження за станом доскілля, зокрема грунтів. Техногенна аварія на 

ЧАЕС посилила екологічні негаразди агросфери. Дослідження в напрямку 

сільськогосподарської радіоекології посилюються в післяаварійний період [149]. 

Разом з тим, у цей період була проведена значна робота із землевпорядкування, 

запровадження сівозмін, агролісомеліорації, розширилося застосування мінеральних 

і органічних добрив, внаслідок чого значно підвищилася продуктивність 

рослинництва, збільшилося поголів'я тварин. У 80-х роках почала впроваджуватись 

розроблена вітчизняними вченими ґрунтозахисна контурно-меліоративна система 

землеробства. Але загалом в агросфері України виникла і зростала екологічна криза.  



66 

 

Всі ці кризові явища в агросфері потрібно вирішувати з використанням нових 

комплексних підходів. Саме формування соціо-економіко-екологічних підходів в 

кінці ХХ століття ознаменував новий підхід до оцінювання агросфери. 

Сучасний п’ятий період вивчення та дослідження агросфери відносимо до 

кінця двадцятого століття. В цей період широко почали використовувати поняття 

агросфери. Теоретичні основи агросфери, як складної системи досліджувалися в 

економічних, екологічних аспектах [52-60]. Відслідковуються розробки, щодо 

сталого розвитку агросфери, [169-175], збалансованості агроекосистем [176-186] та 

виникнення кризових явищ. Продовжується наукові дослідження з питань 

виникнення, та розвитку деградаційних процесів грунтового покриву, моніторингу 

цих змін, оцінювання родючості грунтового покриву [187-191]. 

За даними досліджень В.В. Медвєдєва, М.В. Лісового, О.Г. Тараріко, В.П. 

Стрєльченко, С.Т. Вознюка, І.Т. Слюсара, С.А. Балюка, В.П. Патики, Ю.О. Тараріко, 

П.П. Надточія, О.Ф. Смаглія, М.О. Клименка, Д.В.Лико, С.І.Веремеєнка, В.М. 

Польового, М.А. Ткаченка, В.С. Мошинського [122-126, 192-206] та інших в останнє 

десятиріччя агроекологічний стан грунтового покриву суттєво погіршується 

внаслідок недотримання науково-обгрунтованих систем сівозмін, удобрення, 

порушення технологій вирощування сільськогосподарських культур та зменшення 

багаторічних трав в структурі посівних площ.  

Теоретико-методологічні та методичні аспекти раціонального використання й 

охорони земель, збереження та поліпшення ландшафтів досліджувалися багатьма 

вченими, серед яких Д.Л. Арманд, С.Ю. Булигін, Д.І. Бабміндра, А.П. Вервейко,   

Г.І. Горохов, М.А. Гендельман, Д.С. Добряк, О.П. Канаш, В.М. Кривов,                 

В.О. Леонець, О.Т. Лозовий, М.І. Лопирєв, М.В. Медведєв, Л.Я. Новаковський,         

С.О. Осипчук, П.Т. Саблук, А.Я. Сохнич, А.М. Третяк, В.Й. Шиян та ін. 

Науково-методичні підходи до висвітлення проблеми раціонального 

використання угідь у поєднанні з оптимізацією галузевої структури сільсько-

господарського підприємства за допомогою методів математичного програмування 

відображені в наукових працях Л.М. Анічина, М.Є. Браславця, З. Бадевіца,             

С.М. Волкова, І.М. Статівки та ін. 
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Результати наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених мають 

важливе соціо-економічне та природоохоронне значення. Проблему ж використання 

й організації території агросфери під дією техногенних чинників, зокрема 

урбанізації з метою організації екологічно безпечного й економічно ефективного 

ведення сільського господарства не досліджено в повній мірі. Вчені не заперечують 

той факт, що урбанізація значно змінює якісний склад грунту. У роботі [208-207] 

авторами відзначено, що грунти великих індустріальних міст піддаються 

комплексному забрудненню від викидів автотранспорту, житлово-комунального 

сектору та промисловості, формуючи так званний «урбанізаційний фон». 

Як відмічають Рудько Г.І., О.М. Адаменко, В.П. Кучерявий, О.О. Созінов, В.Є. 

Чайка, В.М. Гуцуляк, Г.М. Франчук, Я.О., А.Н. Тетіор, Hardoy J. E., Mitlin D., 

Satterthwaite D., Winfield G.F., Мольчак, М.О. Клименко та інші [61-63, 208-2017] 

значний негативний вплив на агросферу здійснюють процеси урбанізації. 

Урбанізація є однією з причин екологічної нестабільності агросфери, через прямі 

впливи та посилення опосередкованих впливів через зниження і порушення 

екологічної безпеки функціонування найбільш урбанізованих регіонів і міст 

України. Чим більші ці порушення, тим сильніше посилюється тиск урбанізованих 

територій на агросферу, через прояви криз в її підсистемах.  

Сьогодні найменш дослідженими є кризові явища агросфери в зоні впливу 

урбанізованих територій, відсутні система принципів і способів виявів цих процесів, 

теоретичне обґрунтування та практичне втілення моніторингу навколишнього 

середовища на локальних територіях. Вивчення цього питання необхідно розпочати 

з оцінювання складної урбанізованої системи, для якої характерні внутрішні складні 

функціональні взаємозв’язки складових підсистем (природної, соціальної, 

техногенної, просторової, часової, енергетичної, адміністративно-державної, 

управлінської) різних ієрархічних рівнів та зовнішні взаємозв’язки з агросферою. 

Більш детально розглянемо питання коеволюції урбосфери та агросфери. 
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1.2. Еволюція взаємовпливів урбосистем та агросфери 

Дослідження історичного розвитку взаємодії людини з навколишним 

середовищем, показав, що з появою людини й активізацією її примітивної діяльності 

у біосфері почали розвиватися процеси антропогенного характеру. Спочатку ледь 

помітний вплив на довкілля, який згодом перетворився на сильний, що пов’язано із 

інтенсивним розвитком землеробства та формування агросфери за рахунок 

випалювання тисячі гектарів лісів, а розвиток скотарства супроводжувався 

деградацією значних площ біоценозів. Саме з розвитком землеробства та скотарства 

пов’язані перші локальні та регіональні кризи [218]. Збільшення виробництва 

продуктів харчування призвело до збільшення чиселення населення планети та 

формування спочатку сільських, а згодом міських поселень. Розвиток 

промисловості, концентрування великої кількості людей у перших містах 

призводили до збільшення тиску на довкілля. Це проявлялося у винищені 

природних систем навколо міст, спустошення луків, пасовиськ, й виснаженні 

сільськогосподарських угідь. Уже на той час процес урбанізації був одним із 

негативним екологічним чинником для прилеглої агросфери.  

Таким чином, просторовий розвиток агросфери згодом призвів до формування 

нових утворень концентрації населення, які назвали містами. Слід зазначити, що 

перші поселення, котрі виникли на землі близько 35-40 тис. років, нараховували 

100-150 чоловік і були досить віддалені одне від одного, а агросфера (поля, городи, 

пасовища) формувалася в радіусі 3-4 км. У цьому випадку людина, внаслідок своєї 

невеликої чисельності та незначного тиску на довкілля, жила в гармонії з природою. 

Такі поселення потребували найпростішого середовища для задоволення 

першочергових потреб (житло, продовження роду, захист від ворогів тощо) і не 

створювали проблем усередині суспільства та у взаєминах із природою [219-224] 

Згодом роль міста зростала у суспільстві. Збільшувалась чисельність міських 

жителів (VI–V тисячолітті до нашої ери). Міста виступали  осередками культурної, 

соціальної, торгової сфер життя, але при цьому характеризувалися низьким 

благоустроєм, великою щільністю забудови. Міста були тісно пов’язані з сільським 

господарством і в них проживало багато селян. Антропогенний тиск на прилеглу 
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агросферу здійснювався через використання та споживання природних ресурсів. 

Населення міст залежало від кліматичних умов та урожайності 

сільськогосподарських культур. Разом з тим, виникають перші соціально-екологічні 

проблеми міського середовища: соціальна нерівність у вигляді житлових будинків 

різного розміру і різної якості, не вирішення проблеми накопичення відходів і 

забруднення. [223], а низький рівень санітарного упорядкування міст, призводять до 

виникнення епідемії. Таким чином, хаотичне розташування забудови, не вирішення 

проблем відходів призводили до забруднення довкілля, зокрема питних вод і як 

наслідок до зміни чисельності населення міст через періодичні спалахи епідемій, 

голоду [224] 

Розвиток промисловості, зростання чисельності населення, прагнення людини 

максимально полегшити своє життя, підвищити комфорт проживання призводить до 

подальшого зростання міст та підвищення впливу на навколишнє природне 

середовище та прилеглу агросферу. З початку 19 століття відбулося посилення 

впливу міст на розвиток суспільства, на його культуру, демографічні процеси, тобто 

значно зросла урбанізація. Цей процес супроводжувався міграційними процесами 

сільських жителів до міста. Як відмічає С.Г.Стеценко [225] процес урбанізації 

змінив тип відтворення населення. Про це, ще у 1945 році говорив демограф Френк 

Ноутстайн, який у своїй теорії демографічних змін поєднав зростання населення, 

економічний розвиток та соціальний прогрес [226]. У60-х роках ХХст. А.Г. Рашин 

звертав увагу на різні рівні народжуваності та смертності в міській та сільській 

місцевості. [227]. За даними [227 ст.24.] народжуваність в Україні на початку ХХ 

столітті у селах була вищою приблизно на 39,2%. Звідси слідує, що процес 

урбанізації відбувається і за рахунок перетворення сільських населених пунктів, де 

з’явилися промислові об’єкти, на малі міста, та розростання поселеннь, що 

потрапляють у межі міста. Крім того, спостерігається постійне зростання так званої 

маятникової міграції, коли населення передмість, продовжуючи проживати в 

сільських населених пунктах, щодня їздить на роботу і навчання в місто [228-230]. 

За два попередніх століття чисельність міського населення всієї земної кулі в 

середньому зросла з 5% до 41%. [229]. Поряд з актуальними проблемами урбанізації 
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виникають ознаки глобальної екологічної кризи на Землі, котрі посилюються 

розростанням міст [231], та зростанням потреб населення в продукції сільського 

господарства, розвитком знарядь виробництва і торгівлі. В цей час гостро постало 

питання раціонального і продуктивного використання земель [71].  

Значні дослідження процесів урбанізації та її наслідків для екосистем 

припадають на середину - кінець ХХ століття. Вивчення цього процесу є 

багатоаспектне: географи вивчають просторові форми, розвиток і територіальну 

організацію; економісти: економічні, соціальні,демографічні аспекти міського 

розвитку; екологи: екологічні, природні особливості функціонування.  

В цей час відбувається трансформація та розширення сутності урбанізації.   Т. 

Заставецький у своїй науковій праці "Система міських поселень агропромислового 

регіону в умовах трансформації суспільства", 2005 відзначає, що «…важливими 

рисами урбанізації є: збільшення кількості міст і міських жителів; збільшення площ 

урбанізованих ландшафтів; поширення міського способу життя; збільшення ролі 

міських поселень у системах розселення і соціально-економічних системах, 

розвиток взаємопов’язаних форм міського розселення – агломерацій та ін.» [230]. 

Узагальнюючи дослідження [208-211, 214-217, 223-224, 230-231], виділяємо 

певні закономірності процесу урбанізації: 1) тенденції збільшення ролі міст та їхнє 

зростання; 2)концентрація господарської діяльності та соціальної активності людей, 

що веде за собою посилення економіко-географічної неоднорідності територій; 

3)якісні зміни у струтурі зайнятості населення; 4) процес злиття міст у міські 

агломерації під впливом економічних, соціальних та демографічних факторів; 

5)міграційний потік сільських мешканців до міст, як основний чинник зростання 

міст; 6)поглинання містами прилеглих територій, які використовувались для 

виробництва сільськогосподарської продукції; 7) розширення приміських зон через 

віддтік жителів з центрів міст на околиці. 

З вище перерахованих закономірностей урбанізації можна виділити ті, які в 

значній мірі переплітаються з розвитком та функціонуванням прилеглої до міст 

агросфери. Разом з тим, досліджень в цьому напряму є незначна кількість, вони є 

різно аспектними, в більшій мірі пов’язані з географічними та економічними 



71 

 

напрямами. Екологічна складова цього процесу вивчена не вповній мірі. Урбанізація 

є однією з причин екологічної нестабільності агросфери, через прямі впливи та 

посилення опосередкованих впливів через зниження і порушення екологічної 

безпеки функціонування самих урбанізованих регіонів і міст України. Чим більші ці 

порушення, тим посилюється тиск урбанізованих територій на агросферу, через 

прояви криз в її підсистемах.  

У агропромислових регіонах, саме як центри систем розселення виступають 

міські поселення, де вони організовують своїм впливом розвиток прилеглої 

сільської місцевості [232-234].  

На території міста формується урбанізована територія або урбанізована 

система (урбосистема). За Реймерсом: «Це нестійка природно-антропогенна 

система, яка складається з архітектурно-будівельних об’єктів і різко (сильно) 

порушених природних екосистем). 

Між урбанізованими територіями та агросферою формуються енергетичні, 

інформаціні, речовинні взаємовпливи, оскільки вони є в різній мірі трансформовані 

людиною природні системи. Як відзначає Сонько С.П.: «Агроекосистеми - 

урбоекосистеми - дві окремі, але спадкоємні гілки цивілізаційного (ноосферного!) 

розвитку. Друга поступово виходить з першої при досягненні певного рівня 

речовинно-енерго-інформаційного ущільнення геопростору»[183]. Сьогодні, якщо 

розглядати горизонтальну структуру екосистем території держави, то можна чітко 

виявити просторові переходи між агросферою та урбосферою, при цьому 

відслідковується домінуюча роль агросфери [183, 232, 233]. 

Ці складні системи взаємодіють між собою, проникаючи одна в одну. Разом з 

тим зменшити впливи міста на оточення можна лише врегулювавши проблеми у 

середині самого міста. Кравченко Т.А. [2] наголошує, що: «У ряді документів 

міжнародного рівня (Соціальна хартія міст — членів союзу Балтійських міст 

(м.Росток, 13 жовтня 2001 р.); визначальні принципи стійкого просторового 

розвитку Європейського континенту (м. Ганновер, 7–8 вересня 2000 р.); Стратегія 

європейського регіонального планування (м. Лозанна, м. Страсбург, 1988 р.); 

Європейська хартія місцевого самоврядування (м. Страсбург, 15 жовтня 1985 р.); 
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Хартія «Міста Європи на шляху до стійкого розвитку» (Ольборгська хартія, Данія, 

27 травня 1994 р.); «Порядок денний Хабітат II» (м. Стамбул, 3–14 червня 1996 р.); 

«Порядок денний на ХХІ ст». (м. Ріо-де-Жанейро, 3–12 червня 1992 р.)) зазначено, 

що місто не має право експортувати проблеми і порушення рівноваги на зовнішнє 

середовище або в майбутнє. Всі проблеми мають врегульовуватися всередині міста 

або за певних умов виноситься на територіальні системи регіонального 

(національного) рівня»  

Для більш правильного розуміння питання розглянемо підходи до визначення 

міста та його ролі у функціонуванні територіальних комплексів, біосфери, 

агросфери. Дослідники, місто представляють у вигляді складних соціо-економічно-

екологічних систем, в яких поєднані основні складові: природа; населення, 

господарство [235- 240]. 

Місто, за визначення Ю.А. Злобіна [235]: «це антропогенна екосистема, що 

являє собою концентроване розміщення промислових і побутових споруд та 

населення, яке знаходиться на його території». М.А. Голубець зазначав, що місто 

займає певну частину земної поверхні, його можна розглядати як 

урбогеосоціосистему, або скорочено урбосистему, оскільки воно поєднує в собі 

популяцію людини, виробничий комплекс, допоміжну інфраструктуру і специфічні 

природну (яка постійно трансформується з часом під дією людини), штучну 

(техногенну) підсистеми та соціально-культурне середовище існування людини 

[236].   

Ю.Одум вважає міста «паразитами біосфери», зокрема свого сільського 

оточення, разом з тим він цілко не відкидає думку про те, що місто може 

"знаходитись в симбіотичних відносинах з навколишньою місцевістю, оскільки 

виробляє і вивозить товар і послуги, гроші і культурні цінності, збагачує всім цим 

сільське оточення та отримує замість них також товари і послуги"[101]. Він зазначав 

«Що більшими і впорядкованішими стають міста, тим більша небезпека того, вони 

завдадуть збитків своюму «господареві» - природногому середовищу. Ю.А. Злобін 

[235 (ст.197).] відзначає, що «З погляду екології – міста гетеротрофні. Харчування 

населення повністю забезпечують агроекосистемами та сільським господарством. 
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Міста, які розташовані на території країни, не тільки займають сільськогосподарські 

землі, але суттєво порушують природні біогеохімічні цикли, тому що речовини, 

необхідні для міських підприємств та будівництва, видобувають на одному місці, а 

концентруються в іншому внаслідок транспортування їх до великих та малих міст»  

Є.М. Борщук, В.С. Загорський, [241 (ст.198.) ]теж підтримує цю думку вони 

зазначають «Місто….неповна екосиcтема, до якої енергія, продукти харчування, 

волокнисті матеріали, вода та ін. надходять з великих площ землі за межами міста… 

Сучасне місто – паразит свого сільського оточення».»  

Н.А. Матвєєва та ін. [242] порівнюють місто з єдиним складним організмом, 

котрий активно обмінюється речовиною та енергією з навколишніми природними та 

сільськогосподарськими комплексами, іншими містами.  

Отже місто, як комплексна система, урбосистема складається із підсистем: 

урбоекосистеми, соціосистеми , техносфери.  

Урбоекосистема - це трансформоване природна екологічна система, яка 

включає абіотичні та біотичні складові.  

Техносферна підсистема – це штучно створена людиною система технічних та 

техногенних об’єктів для забезпечення соціально-економічних потреб людини. 

Соціальна підсистема – населення, яке є споживачем продуктів виробництва, та 

носієм різних потреб нематеріального виробництва в сфері науки, культури, освіти. 

Значна роль у урбосистемі відведено людині, яка здійснює функцію управління 

підсистемами, оптимізує структуру міста, підтримує діяльність виробнитва та 

формує заходи для стабільного розвитку урбоекосистеми. Всі підсистеми 

урбосистеми активно взаємодіють між собою та елементами зовнішнього 

середовища. Зовнішнім середовищем для урбосистеми можуть бути природно-

територіальні комплекси, агросфера інші урбосфери. 

Таким чином, на нашу думку, дослідження взаємодії між урбанізованими 

територіями (урбосистемою) та агросферою необхідно здійснювати використовуючи 

принципи, закономірності функціонування складних відкритих природно-штучних 

систем. 
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Саме порушення рівноваги у функціонуванні урбосистеми, зокрема її 

підсистемі – урбоекосистемі спричинює значний вплив на агросферу, наслідком 

якого є формування кризових явищ в підсистемах агросфери. 

Сьогодні ці процеси є найменш дослідженими, відсутні система принципів і 

способів організації виявів цих процесів, теоретичне обґрунтування та практичне 

втілення моніторингу навколишнього середовища на локальних територіях. 

Вивчення необхідно розпочати з оцінювання складної урбанізованої системи, для 

якої характерні внутрішні складні функціональні взаємоз’язки складових підсистем 

(природної, соціальної, техногенної, просторової, часової, енергетичної, 

адміністративно-державної, управлінської) різних ієрархічних рівнів та зовнішні 

взаємозв’язки з агросферою. 

Разом з тим, слід зазначити, що концентрація всіх видів діяльності у місті 

супроводжується, як правило, негативними екологічними тенденціями розвитку: 

забрудненням компонентів природного середовища, деструкцією ландшафтів, 

негативним впливом на самопочуття, здоров’я, тривалість життя людей. Тому 

важливим актуальним завданням є проведення всебічних досліджень екологічних, 

економічних та соціальних проблем урбанізованих територій та обґрунтування 

шляхів і засобів гармонізації соціо-економіко-екологічних систем. Оцінити стан 

урбанізованих територій можна за допомогою обґрунтованої системи індикаторів 

різних рівнів, а щоб встановити вплив міст на стан оточуючої її агросфери 

(ґрунтовий покрив, водні об’єкти, атмосферне повітря, рослинний світ, здоров’я 

населення) необхідно проводити додаткові дослідження, котрі повинні бути 

направлені на виявлення просторових впливів та встановлення підсистем агросфери, 

що найбільше піддаються трансформації.  

Аналіз літературних джерел, встановив, що історично сформувалися різні 

підходи до оцінки стану урбосистеми: геосистемний, екологічний, ландшафтний, 

ландшафтно-геофізичний, ландшафтно-геохімічний, еколого-геохімічний, медико-

географічний, ландшафтно-екологічний (еколандшафтний).  

У своїх працях Голубець М.А, зазаначає, що вперше комплексну економіко-

соціально-географічну характеристику міста здійснено В. Кубійовичем у праці “З 
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антропогеографії Нового Санча” (1927р.), який застосовуючи картографічний метод 

дослідження спираючись на конкретні експедиційні та статистичні дослідження та 

встановлюючи межі міста (Нового Санча), встановив, що вони не співпадають з 

адміністративними, через те, що міська культура життя і діяльності поширюються 

на неміські поселення, а найближчі села набувають міського характеру. Тим самим 

В.Кубійович вже на початку ХХ ст. не ототожнював поняття “урбанізація ” тільки із 

збільшенням частки міських жителів. Він відзначив посилення впливу міст на спосіб 

життя людей, їх життєдіяльність, особливо цей вплив значний у зоні впливу міста, 

через те так важко визначити міську і неміську людність та встановити межі міста 

[243]. Разом з тим в роботах не визначені межі цих просторових впливів та не 

виділені основні критерії, які б могли оцінювати масштаби та силу змін прилеглих 

до міста територій.  

Назарук М. [244], відзначає, що польський вчений А. Костровицький (1979 р.), 

який досліджував складні соціоекологічні стосунки у великих містах, у своїх працях 

дає таке визначення: “Система місто” – це своєрідний просторовий організм, 

створений і “виплеканий” людиною. В систему міста автор включає три підсистеми: 

“природне середовище”, “соціальне середовище” і “технічне середовище”. 

Цю думку підтримує Кучерявий В.П. , який наводить модернізовану складну 

формулу А.Костровицького, де до основних підсистем міста обов’язково включає 

додаткові складові простір, який охоплюють міські сситеми, час, за який проводять 

дослідження, енергетичну підсистему (матеріально-енергетичний потік з 

зовнішнього середовища), підсистеми управління та державних рішень [42 с. 122].  

Тривалий час дослідники-урбаністи розуміли урбанізацію як процес 

збільшення міського населення за рахунок сільського і збільшення кількості міст, не 

беручи до уваги інших аспектів урбанізації. Це найбільше проявилось у 

дослідженнях міст і міського населення, що проводилися в Україні до 70-х років ХХ 

ст., і мали переважно регіональний характер [246]. Розвиток і розміщення міських 

поселень в окремих областях досліджували Д.І.Богуненко (Одеська), Ю.І. 

Пітюренко (Донецька), Г.К. Макаренко (Черкаська), М.П. Крачило (Хмельницька), 

І.М.Табориська (Прикарпаття), С.С. Мохначук (Волинська), М.В. Григорович 
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(Житомирська), Г.М. Коваленко (Сумська), М.Г. Ігнатенко, Т.К. Дагаєва 

(Подільський район), В.І. Яровий (Дніпропетровська), І.В. Кончаківський 

(Закарпатська), Д.М. Стеченко (області Донбасу) та ін. Розвиток окремих міст 

вивчали в цей час І.О. Єрофеєв (Вінниця), Л.Є. Маслій (Дніпропетровськ), П.С. 

Коваленко (Біла Церква), Є.Й. Шипович (Запоріжжя), Л.В. Гнатюк (Одеса) та ін. 

Дисертаційні дослідження вміщували комплексний експериментальний матеріал, на 

основі якого пізніше (в 70-ті роки) проведено дослідження міст та міського 

населення всієї території України (Н.І. Блажко, Ю.І. Пітюренко, П.С. Коваленко, Є.І. 

Шипович, С.С. Мохначук, А.В. Степаненко та ін.). 

А.В Степаненко, ще на початку 80-х років ХХ ст., розглядає теоретичні 

питання управління містами, зазначаючи, що специфічність цього управління 

полягає у “раціональному використанні природних і трудових ресурсів, єдиної 

будівельної бази, транспортної системи, забезпеченні погодженого розвитку 

соціальної інфраструктури, створенні умов для всебічного задоволення зростаючих 

потреб людини, охорони і оздоровлення навколишнього середовища ”. При цьому 

вчений наголошує на необхідності оптимального поєднання галузевої і 

територіальної форм управління, розкриває основні принципи управління розвитком 

міст, визначає шляхи створення ефективного соціально-економічного механізму 

управління містами [246]. 

На сучасному етапі урбанізовані системи часто стають об’єктом дослідження 

регіональних систем, які вивчають закономірності проходження соціально-

економічних та екологічних процесів. Дослідження економістів та економістів-

географів – І.К Бистрякова, М.П. Бутка, Г.Д. Гуцуляка, Б.М. Данилишина, М.І. 

Долишнього, С. І. Дорогунцова, В.І. М. Фащевського, Пили Ф.В. Заставного, С.О. 

Іщука, Є.П. Качана, П. Тищенка, І.Х. Удри, , М. А. Хвесика, Є.В. Хлобистова, О.І. 

Шаблія та інших вчених, відзначають, що розгляд міських поселень необхідно 

проводити в комплексі з прилеглими територіями. Оскільки території, які 

розташовані поблизу до великих міст, міських агломерацій та промислових вузлів 

піддаються значній соціально-економічній трансформації, тобто активно 

перетворюють прилеглий економічний простір, активізуються інституційні 
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перетворення та міграційні процеси, зростає ринкова вартість земельно-майнового 

комплексу передмість, підвищується інтенсивність використання приміських 

місцевих ресурсів. 

Вивченню питаннь розвитку міст, проблем використання міських земель та 

населених пунктів, практики містобудування, планування систем розселення, 

просторового розвитку міст і міських агломерацій присвячено наукові праці, Ю.М. 

Білоконь, М.М. Габреля, Ш.І.Ібатулліна, М.Г. Ступеня, тощо [247-251]. 

 Дослідження приміської зони зосереджене у роботах С.Р Давидович, М.О. 

Хауке , Перцика Е.Н. [221-223], де автори цю зону визначають як територію, що 

оточує місто знаходиться з ним в тісному економічному, санітарно-гігієнічному, 

архітектурному та екологічному і ін. видах функціонального взаємозв'язку і 

взаємозалежності. Певна частина цієї території використовується в сільському 

господарстві, яке спеціалізується переважно на постачанні міста свіжими овочами, 

продуктами тваринництва і птахівництва. У приміській зоні розміщують допоміжну 

транспортну та комунальну інфраструктуру міста, часто аграрно-промислові 

комплекси, тепличні господарства, розплідники, дослідні станції і багато що ін. Ці 

території є резервом для розростання міст тому вони є об’єктом уваги досліджень з 

питань раціонального використання територій, природних ресурсів, зокрема 

земельних. Приміські землі являють собою обмежений ресурс, який користується 

великим попитом у процесі розвитку міста, що викликає підвищення їх ринкової 

вартості. У процесі територіального зростання великого міста відбувається 

перенесення частини функцій на передмістя, які потребують для свого розвитку і 

функціонування значних територій. що призводить до вилучення 

сільськогосподарських земель. 

Підвищення антропогенного навантаження на природні комплекси приміських 

територій зумовлює погіршення екологічної ситуації та посилення впливу на 

прилеглу агросферу.  

Певні теоретичні та прикладні завдання розвитку приміських зон великих міст 

вирішувались у роботах А. Агапової, Г. Баталової, О. Гладкого, М. Хауке та ін. Вони 

відмічають про те, що дослідження, урбосистем, приміських зон є неможливими у 
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рамках вузької галузі знань. Вивчення і регулювання розвитку міських агломерацій, 

урбанізованих ареалів та приміських зон вимагають інтеграції підходів і поглядів 

різних наук, створення міжпредметних просторових концепцій та гіпотез, які 

дозволять об’єднати методологічні підходи економічної і фінансової теорії, 

економічної географії, містобудування, аграрної науки, землевпорядкування і 

земельного кадастру, соціології, управління, права в рамках просторової економіки 

та вимог сталого розвитку держави.  

Розвиток в Україні системного підходу до вивчення розселення дещо змінив 

погляди науковців на роль міст у розселенні. В сучасних дослідженнях ці населені 

пункти розглядаються у контексті територіальних систем розселення як центри 

таких систем різного ієрархічного рівня. Саме як центри систем розселення 

виступають міські поселення у агропромислових регіонах, де вони організовують 

своїм впливом розвиток прилеглої сільської місцевості. При цьому, як відмічає 

Павлов О. [254] відбувається поширення міського способу життя на сільську 

місцевість. Наслідком цього процесу є урбанізованість сільських поселень. Павлов 

О. зазначає, що «Паралельно з поширенням міського способу життя на сільське 

середовище відбувається зустрічний процес – проникнення елементів сільського 

способу життя у міські поселення, який ми називаємо руралізацією, а його наслідки 

– руралізованістю». Внаслідок взаємодії урбанізації та руралізації з’явився змішаний 

тип поселень – сільські урбанізовані зони й ареали. Останні О. Шаблій [255] 

визначає як територію, у межах якої зосереджене певне явище, що відсутнє у 

сусідніх територіях. На нашу думку саме такі процеси є характерними для 

агросфери в зоні впливу урбосистем. 

Накопичений певний досвід у вивченні екологічного стану урбанізованих 

територій (міст) України [209, 257-264]. Різнорідний фактичний матеріал 

представлений у дослідженнях міст Львова (Б. Смірнов, М. Пелипець, 2000), 

Дніпропетровська (А. Шапар), Івано-Франківська (О Адаменко., Н Фоменко, 2006), 

Тернополя (О. Панухник, А. Мельник , 2004), Рівного (М. Клименко, Т. Мелехова, 

2000, М. Клименко, Н. Хомич, 2008), Луцька (Мольчак Я., Фесюк Картава О., 2003) 
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та інших. Дослідженнями в галузі урбоекології займаються В.П. Кучерявий, В.Є. 

Чайка, В.М. Гуцуляк та багато науковців за межами України. 

У дослідженнях В.П. Кучерявого переважає біогеоценотичний підхід вивчення 

екосистем міст. У своїх працях [210, 211, 245] автор детально досліджує міський 

біогеоценоз як елементарну частину біосфери, в складі якого класифікуються міські 

фіто-, зоо- і мікробіоценози, а також середовище їх існування. Описуючи міські 

фітоценози, фактично досліджується автотрофний блок екосистеми, що першим 

вступає в трансформацію сонячної енергії. Накопичення знань про стан окремих 

компонентів міських біогеоценозів в майбутньому дасть повне уявлення про їхнє 

функціонування. 

М.А. Голубець [264-271] подає міську екосистему, як місто, що займає певну 

частину земної поверхні, має в складі популяцію людини з високим показником 

густоти, виробничий комплекс, інфраструктуру і специфічне природне, штучне і 

соціокультурне місце існування. 

Разом з тим Ю.Одум [101] відзначає, що індустріально-міська екосистема, яка 

є однією із різновидів соціально-економічних систем, не відноситься за параметрами 

до біологічних систем, тому що у місті висококонцентрована енергія палива не 

просто доповнює, а заміняє сонячну енергію, а щільно-заселені індустріально-міські 

екосистеми, споживають колосальну кількість енергії, і в цих системах генеруються 

забруднюючі речовини. Ці системи паразитують на природних системах одержуючи 

харчування та паливо. Ю. Одум називає місто «паразитом біосфери», «паразитом 

свого сільського оточення», але припускає, що воно могло б «знаходитись в 

симбіотичних відносинах з навколишньою місцевістю» [101].  

Серед численних чинників небажаної трансформації міського середовища 

особливо небезпечним залишається забруднення довкілля. Міста включають в себе 

велику кількість організованих та неорганізованих джерел забруднення, формують 

нерівномірне антропогенне навантаження на території, та для них характерне досить 

складне поширенням забруднюючих речовин. До найпоширеніших забруднювачів 

належать: вуглекислий газ, оксид вуглецю (чадний газ), оксид сірки, азоту, сполуки 

фтору, аміак; сполуки важких металів – ртуті, свинцю і кадмію; фосфати, нітрати, 
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нітрити, серед яких є генетично активні сполуки, що безпосередньо ведуть до 

зростання мутагенної напруги на урбанізованих територіях [272]. 

Зелені насадження, які відіграють важливу роль у формуванні сприятливого 

екологічного стану міста, створюють умови екологічно комфортного середовища 

існування людини [208-213], в першу чергу зазнають антропогенних утисків.  

Забруднення повітряного та водного басейнів, ґрунтового покриву, 

накопичення шкідливих відходів, забруднення питної вод, шумове, вібраційне та 

електромагнітне забруднення міст призвело до таких наслідків, як погіршенням 

демографічної й екологічної ситуації, збільшення захворюваності населення 

У зв’язку із забрудненням навколишнього середовища міста шкідливими 

речовинами в тому числі і тими, що мають мутагенні властивості, та впливом 

несприятливої екологічної ситуації на здоров’я населення назріла необхідність для 

дослідження стану об’єктів довкілля за показниками біоіндикації. Рослини-

індикатори використовуються як для виявлення окремих забруднювачів, так і для 

спостереження за загальним станом повітря. Завдяки цілому ряду біологічних 

особливостей лишайники є добрими індикаторами зміни стану навколишнього 

середовища в умовах його забруднення двоокисом сірки, фторидами, лужним 

пилом, важкими металами. Зменшення кількості лишайників свідчить про 

підвищення стресу на сильно забруднених територіях [211]  

Як свідчать дослідження [278 - 281] екологічний стан міста та вплив його на 

населення можна оцінити за допомогою репродуктивної структури, і, насамперед, 

чоловічого гаметофіту рослин, найчутливі”шого щодо дії токсичних інгредієнтів, а 

рівень цитогенетичних аномалій у клітинах вегетативних і генеративних органів – 

надійний критерій ранньої індикації техногенних впливів.  

Для біоіндикаційних досліджень перспективним об’єктом є тварини, так 

вивчення павуків-герпетобіонтів встановило можливість їх застосування з метою 

біоіндикації стану екосистем з різним рівнем техногенного забруднення на прикладі 

м. Чернівці [282 – 283 ]. 

Дослідженнями [209, 248-253, 284-298, ] доведено, що господарська діяльність 

людини в урбосистемах виходить далеко за межі території безпосередньо міської 
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забудови і впливає на всі природні компоненти не лише всередині міста, але і за 

його межами [290]. Фізико-геологічні зміни ґрунтів, підземних вод та інших 

компонентів літогенної основи урбоекосистем відчуваються залежно від конкретних 

умов у радіусі 25-30 км, а біогеохімічні зміни – на ще більших віддалях. Дослідники 

прогнозують, що великі міста, а тим більше міські агломерації, впливають на 

довкілля на віддалі в 50 разів більшій, ніж власний радіус. Особливо цей урбогенний 

тиск відчувають ґрунти, водойми, повітряний басейн і рослинний покрив. [272]. 

На підтвердження цьому слугують дослідження [273, 274] які представили 

оцінку рівнів забруднення важкими металами (мідь, свинець, кадмій, цинк) 

урбоедафотопів та фітоценозів селітебної і рекреаційної зон м. Житомира, а також 

ґрунтового покриву і рослинницької продукції в особистих приватних 

господарствах у населених пунктах 15-кілометрової приміської зони, прилеглих до 

автошляхів Київ-Чоп, Житомир-Чуднів та Житомир-Сквира. Де від слідкували 

впливи міста через формування додаткових забруднень грунтового покриву. 

Проте, як відзначає В.В. Владімиров [272], урбанізоване середовище і природа 

– це не різні поняття, оскільки в них є одна "дуже важлива спільна властивість, яка 

випливає із соціальної суті людини – велике місто і природа необхідні людині 

однаковою мірою"  Таким чином, урбосистеми необхідно розглядати з позиції 

комплексного, системного підходу, враховувати всі прояви абіотичних, біотичних і 

соціально-економічних чинників.Слід зазначити, що у агропромислових регіонах 

практично не має великих міст, разом з тим процес урбанізації торкається не тільки 

міських поселень, але й все більше охоплює сільську місцевість, зумовлюючи в ній 

трансформацію екологічних, демографічних і соціально-економічних процесів. 

 Особливістю цих регіонів, є те, що мережа міських поселень представлена 

одним великим містом, як правило обласним центром, яке має малорозвинені 

зв’язки із іншими містами та тісні зв’язки з прилеглою до них сільською місцевістю. 

Просторовий розвиток урбанізації,в цьому випадку відбувається за рахунок зміни 

агросфери прилеглих територій, залучення нових територій у сферу впливу міст та 

розширення ареалів урбанізованого середовища.  
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У взаємодії з містом у агросфері формуються певні переваги, щодо 

використання земель, через створення рекреаційно-оздоровчих територій, лісових 

масиви зеленої зони, розвитку соціально-економічного потенціалу, через 

формування інженерно транспортної інфраструктури, близькості до ринку збуту, ріст 

добробуту населення, близькість до центрів соціального та духовного життя. До 

несприятливих чинників впливу урбанізованих територій на агросферу можна 

віднести в екологічній сфері: значне антропогенне навантаження на територію, через 

розміщення шкідливих та небезпечних об’єктів, транспортних магістралей, 

погіршення екологічної ситуації, безсистемне освоєння простору, втрата земельних 

ресурсів, залучення вільних територій для будівництва; в соціальній - ріст 

захворюваності, значні міграції сільського населення, старіння сільського населення. 

Таким чином, дослідження теоретичних джерел показали, що на сьогодні 

відсутня певна система методів та форм, засобів оцінювання кризових явищ 

агросфери в зоні впливу урбанізованих територій, не вивчені напрямки та швидкості 

розвитку процесів, що негативно впливають на стан агросфери, не встановлені 

просторові межі цих впливів, необґрунтована система індикаторів, які б 

відображали розвиток системи «урбанізована територія – агросфера в зоні впливу 

урбанізованої території». В основу оцінювання кризових явищ агросфери в зоні 

впливу урбанізованих територій повинні бути покладені підходи та принципи, які 

враховують фундаментальні особливості екологічної, економічної та соціальної 

підсистем розвитку агросфери, та урбосфери як частини біосфери.  

 

1.3. Сутність та змістове наповнення поняття «агросфера зони впливу 

урбосистем» 

Стрімкий розвиток урбанізаційних процесів з середини ХХ століття до 

сьогоднішнього дня, призвів до формування значної кількості міст, де мешкають 

більше половини населення планети в цілому, та нашої держави зокрема. В Україні 

частка міського населення за останні 40 років зросла з 54,5% до 68,6% [229, 299]. 

Слід відзначити, що виникнення наукового інтересу до соціо-економіко-екологічних 

проблем міста зумовлена наступним чином. По-перше, розвиток та функціонування 
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міст обумовили зростання антропогенного навантаження, загострення екологічних 

проблем через зміну численних параметрів міського середовища до не відповідності 

нормам екологічно безпечної життєдіяльності мешканців [211, 245, 276, 277, 300-

304]. По-друге, міста є найменш збалансованими та найбільш вразливими до дії 

антропогенних чинників. По-третє, забруднення міського середовища формує значні 

екологічні впливи на прилеглу до міста територію, зокрема агросферу. 

Урбоекосистеми не лише змінюють параметричні характеристики, але й 

розповсюджують ці зміни далеко за свої межі, таким чином взаємодіючи з іншими 

різного ступеня, як правило сільськогосподарської трансформації, природними 

системами. По-четверте, взаємодія двох складних відкритих систем має не 

визначений характер та різні наслідки для урбосистем та агросфери. Розглядаючи 

міста аграрних областей слід відмітити, що в соціально-економічному відношенні 

вони є полюсами зростання прилеглих сільських територій, в екологічному аспекті є 

певним джерелом постійного надходження додаткової енергії, у вигляді відходів, та 

речовин з викидами у атмосферне повітря та скидами у водні об'єкти. З одного боку 

вони акумулюють та знешкоджують потужні потоки міських відходів різного 

походження, з другого — постачають місто природними, трудовими ресурсами. По-

п’яте, великі міста трансформують прилеглі території та значно впливають на їхній 

економічний, соціальний, екологічний стан, розвиток.  

Сучасні наукові дослідження свідчать про те, що висвітлення питань 

взаємовпливів міста та прилеглих територій носять різноплановий фрагментарний 

характер і значною мірою направлені на виявлення можливостей розширення зон 

міста та ефективного використання приміської території, з метою формування 

комфортних умов для міського населення. Значна частина робіт присвячена 

дослідженню приміських територій, які нині розглядаються як земельно-ресурсний 

потенціал для розвитку міста. Теоретичні та прикладні дослідження Хауке М., 

Давидовича С., Перцика Е., Ступня М.Г. та інших [281-284] висвітлюють приміські 

території, як певний простір для майбутнього розвитку міста, і як правило вони 

окреслені можливостями збільшення територій міста. Дослідники [281, 279-282] 

велику увагу приділяють землекористуванню приміських територій та їх 
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благоустрою. Приведене зонування приміських територій [2345, 283, 284] 

направлене на встановлення можливостей містом активнішого використовування 

приміського простору. Автори приміську зону визначають як територію, що оточує 

місто знаходиться з ним в тісному економічному, санітарно-гігієнічному, 

архітектурному та екологічному й інших видах функціонального взаємозв'язку і 

взаємозалежності. Певна частина цієї території використовується в сільському 

господарстві, яке спеціалізується переважно на постачанні міста свіжими овочами, 

продуктами тваринництва і птахівництва. У приміській зоні розміщують допоміжну 

транспортну та комунальну інфраструктуру міста, часто аграрно-промислові 

комплекси, тепличні господарства, розплідники, дослідні станції і багато що ін. Ці 

території є резервом для розростання міст, тому вони є об'єктом уваги досліджень з 

питань раціонального використання територій, природних ресурсів, зокрема 

земельних. Приміські землі перебувають у трансформаційному стані та являють 

собою обмежений ресурс, який користується великим попитом у процесі розвитку 

міста, що викликає підвищення їх ринкової вартості. Автори [286] відзначають, що 

найбільший вплив міста на ціни земельних ділянок спостерігається в межах 10-15 

км приміської зони від меж її центрів, а далі спадає  

У процесі територіального зростання великого міста відбувається перенесення 

частини функцій на передмістя, які потребують для свого розвитку і 

функціонування значних територій, що призводить до вилучення 

сільськогосподарських земель. Підвищення антропогенного навантаження на 

природні комплекси приміських територій зумовлює погіршення екологічної 

ситуації та посилення впливу на прилеглу агросферу. Разом з тим багато дослідників 

висловлюють думку що ці впливи мають значно ширшу дію та розповсюджуються 

далеко за межі приміської зони. О. Дорош, Г. Лоїк [284] зазначають, що розгляд 

функціонування приміської зони необхідно здійснювати, не лише з позицій міського 

населення, але й брати до уваги інтереси сільських жителів приміської зони, 

оскільки приміські сільські населені пункти, як і міста є територією, яка динамічно 

змінюється у процесі урбанізації. Міста постійно діють на вільні від забудови 

сільськогосподарські території населених пунктів, поступово збільшуючи міські 
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площі. Останні зазнають значного антропогенного навантаження, що негативно 

впливає на екологічну підсистему території. Сьогодні в зоні пливу міста формується 

змінене в економічному та соціальному плані сільське середовище, для якого 

притаманні міські ознаки. Зокрема, пріоритетна функція приміської території 

змінюється з сільськогосподарської на житлову, передмістя набуває міського 

характеру. На цих територіях скорочуються посівні площі сільськогосподарських 

культур, зменшується роль тваринництва, а земля з основного засобу виробництва 

сільського населення перетворюється у засіб накопичення капіталу [285].  

Населення приміських сіл є практично не задіяне у сільському господарстві, а 

працевлаштоване у місті і задіяне у маятникових міграціях (зв’язках) з містом [ 286]. 

Таким чином, місто з прилеглими територіями інтенсивно обмінюється 

ресурсами, зокрема земельними, трудовими та формує уповільнений економічний 

розвиток території, через втрату основних сільськогосподарських функцій, та 

екологічну нестабільність, через вилучення сільськогосподарських земель, зміну 

природно-територіальних комплексів, формування значної кількості відходів.  

Тому ряд вчених, зокрема М.Г. Ступень наголошує на оптимізації взаємодії 

урбанізованої та аграрної підсистем і гармонізації зв’язків міст і приміських 

територій [287, с. 68], Л.Т. Шевчук, Н.М. Лисяк доводять, що для ефективного 

регулювання еколо-економічних відносин міста і приміської зони потрібні нові 

підходи і принципи, які ґрунтуються на комплексності, узгодженості інтересів, 

екологічності, економічності та суспільно корисності для міських та сільських 

мешканців [288]. 

Інший напрям досліджень впливу міста на прилеглі території пов'язаний із 

розвитком в Україні системного підходу до вивчення розселення. У цьому контексті 

територіальних систем розселення, міста виступають як центри систем різного 

ієрархічного рівня. У агропромислових регіонах вони організовують своїм впливом 

розвиток прилеглої сільської території. При цьому, як відмічає О.І. Павлов 

відбувається поширення міського способу життя на сільську місцевість. Наслідком 

цього процесу є урбанізованість сільських поселень. О.І. Павлов [254, 290] зазначає, 

що «Паралельно з поширенням міського способу життя на сільське середовище 
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відбувається зустрічний процес - проникнення елементів сільського способу життя у 

міські поселення, який ми називаємо руралізацією, а його наслідки - 

руралізованістю». Внаслідок взаємодії урбанізації та руралізації з'явився змішаний 

тип поселень - сільські урбанізовані зони й ареали. Останні, Шаблій О. визначає як 

територію, у межах якої зосереджене певне явище, що відсутнє у сусідніх територіях 

[255]. На нашу думку саме такі процеси є характерними для агросфери в зоні впливу 

урбосистем. Дослідження М. Голубця [276], О. Сонька [55], довели, що при вивчені 

процесів взаємодії систем міста з навколишніми природними екосистемами, зокрема 

агросистемами, які оточують та обслуговують місто, необхідно брати за основу 

еволюційні процеси становлення цих територій. Вчені зокрема зазначають, що маючи 

спільну природну основу ці системи пов’язані між собою та взаємодіють на 

енергетично-речовинно-інформаційному рівні.  

Все це, зумовлює нагальну необхідність розробки теоретичних, 

методологічних та прикладних аспектів, спрямованих на комплексне вивчення зони 

впливу великого міста як частини складної соціо-економіко-екологіної 

територіальної системи. Сьогодні необхідно застосовувати нові підходи, принципи 

оцінювання агросфери зони впливу урбосистем (ЗВУ) та управління нею за рахунок 

раціонального використання природних і антропічних ресурсів, оптимального 

підбору видів, режимів використання, функціонального ускладнення структури 

територій зони впливу та забезпечення їх наближення до сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень показав, що не розроблені комплексні підходи до 

визначення зони впливу міста, відсутні критерії та ознаки цієї зони, та існує 

об’єктивна необхідність в уточненні понятійно-категоріального апарату. 

Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: проаналізувати стан 

наукового дослідження поняття «агросфери»; окреслити напрями вивчення агросфери 

ЗВУ в теоретико-методологічному, ресурсно-функціональному, управлінському 

вимірах та сформувати підходи до визначення зони впливу урбосистеми. 

Дослідження показали, що місто (урбосистема) та прилегла до нього територія 

(агросфера ЗВУ) це складні соціо-еколого-економічні територіальні утворення, які 

формуються в часі та просторі під впливом один одного та людини. Аналіз публікацій 
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з проблем розвитку міст, прилеглих територій, агросфери, виявляє, перш за все, 

розбіжності на понятійному рівні. Багатоаспектність поняття «місто» зумовлено 

тим, що воно виступає об’єктом дослідження значної кількості наук: географічних, 

економічних, екологічних, демографічних, соціальних (табл.1.1). 

Аналіз цих визначень, показав, що для досліджень впливів міста на прилеглі 

території більш доцільно брати до уваги системний підхід, при якому місто виступає, 

як складна цілісна система, яка має взаємопов’язані та взаємообумовлені соціальну, 

економічну, екологічну та інші підсистеми. 

 При досліджені екологічного, економічного стану міст, їх просторового 

розвитку та соціальної структури, вчені залежно від мети, крім терміну «місто», 

використовують наступні: «міський простір» «урбанізована територія», 

 

Таблиця 1.1. 

Порівняльна характеристика ключових підходів до розуміння сутності міста 

 (Є. О. Балацький, 2011 [291]) 

Аспект розгляду 

міста  

Сутність підходу 

Територіально- 

поселенський 

(географічний) 

- місто – поселення людей; 

- місто – концентроване поселення людей, що зайняті 

несільськогосподарською діяльністю; 

- провідний фактор виникнення міста – геоландшафтний [286] 

Соціоструктурний 

(соціопросторовий) 

 

- місто – місце концентрації соціальних інститутів, груп та їх 

рольових функцій, що характеризується певними 

особливостями соціальної структури та соціальних відносин; 

- місто – місце, що пристосоване для складно організованого 

спільного життя соціальної групи, що є внутрішньо 

диференційованою та отримала певну правову форму [287]; 

- місто – місце, що характеризується масштабністю, високою 

щільністю населення, явно вираженою різнорідністю 

соціальних груп, конфіденційністю, наявністю дистанції та 

формальних відносин між людьми, необхідністю формального 

регулювання людської діяльності перш за все з позиції закону, 

а вже потім через суспільство та традиції [288]; 

- місто – поселення людей, їх концентрація на відносно 

невеликій території з метою здійснення сумісної діяльності, 

направленої на досягнення спільних цілей, задоволення 

соціальних потреб [289] 
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Продовження табл. 1.1 

Соціокультурний 

 

- акцентуація на соціокультурну атмосферу та обстановку; 

- місто є середовищем інноваційної активності у зв’язку з 

високим рівнем соціокультурної динаміки та мобільності; 

- місто – індивідуально-особистісне середовище реалізації 

творчого потенціалу населення, самореалізації та особистого 

зростання соціально-особистісного комфорту [290]. 

Демографічний 

 

- місто – органічна частина навколишнього середовища 

- місто – сукупність людей, що характеризується певними 

рівнями розподілу населення за статтю та віком, сімейним 

станом, відновленням, міграцією населення, національністю, 

тощо [291]. 

Правовий 

 

- місто – одиниця поселення людей, що характеризується 

наділеними державою адміністративними правами, правовим 

статусом, специфічним адміністративно-територіальним 

устроєм [292] 

Економічний 

 

- місто – такий населений пункт, жителі якого в більшості 

своїй зайняті не в сільськогосподарській галузі, а в 

торгівельній та виробничій сферах [293]; 

- акцентування на автономність (незалежність) від інших 

поселень; 

- місто характеризується, перш за все, рівнем диференціації 

зайнятості населення (в основному промисловість та 

торгівля) [294]; 

- фокусування на процесі концентрації виробництва [295] 

Функціональний 

 

- місто виникло у зв’язку з об’єктивною необхідністю 

концентрації в одному місці функцій, що мають безпосереднє 

відношення до більш широкої території, а також для 

контролю ринків, адміністрації та оборони [296]; 

- місто – одиниця поселення, що реалізує спеціалізовані 

функції по відношенню до більш широкої територіальної 

громади [297]; 

- місто – одиниця поселення, яка створена для реалізації 

політичної, релігійно-культурної, торгівельної, промислової 

функцій [298] 

Системний 

 

- місто – це складна, структурно цілісна та відносно 

самостійна система, що розглядається у взаємозв’язку та 

взаємообумовленості таких її підсистем, як економічна, 

соціальна, правова, демографічна [299, 300] 

 

 «урбоекосистема», «геосоціоекосистема», «міські системи», «урбосистеми», 

«міська територія». Аналогічна ситуація склалася і за кордоном, де широко 

використовують такі поняття як «urban ecosystem», «anthropogenic system», «artificial 
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ecosystem» та інші [299-304]. Аналіз сутності цієї термінології зводиться до одного – 

ці об'єкти дослідження виступають, як складні диференційовані системи, що 

вміщують у собі такі складові: соціальна структура населення, господарський 

комплекс, система життєзабезпечення, транспортна інфраструктура, різної ступені 

трансформовані природні системи. 

Однак, ні один з цих термінів не має чіткого визначення і не охоплює всієї 

специфіки складових компонентів (природного та штучного середовища). Аналіз 

понятійно-термінологічного апарату виявив, що ці споріднені поняття 

використовуються дослідниками залежно від підходу до дослідження міста, міської 

системи. При моноцентричному підході, де домінантою виступає соціоекологічна 

підсистема доцільно використовувати і широко використовується поняття 

«урбоекосистема», при поліцентричному підході, економічні, екологічні, соціальні 

компоненти міської системи є рівнозначними - перевага віддається «урбосистемі» 

або «урбанізованій системі». 

На наш погляд дослідження міста, з точки зору впливу його на прилеглі 

території, це в першу чергу встановлення дії екологічних, економічних, соціальних 

чинників, які формуються підсистемами міста та взаємодіють між підсистемами 

прилеглих територій. Отже місто виступає як складна відкрита урбанізована система, 

в якій діяльність людини формує нове якісно змінене урбанізоване середовище, яке 

взаємодіє із зовнішнім середовищем. Тому у роботі перевагу віддано поняттю 

«урбанізована система» або «урбосистема». Зупинимося більш детально на 

встановленні сутності поняття «урбосистема». 

Посилаючись на визначення М. Реймерса [305], під урбосистемою будемо 

розуміти нестійку природно-антропогенну систему в якій зосереджене населення, і 

яка складається з техносфери (житлові, виробничі будівлі і споруди, інфраструктура) 

та значно-порушених природних екосистем. В простому розумінні, урбосистема – це 

екологічна система, яка утворена людськими поселеннями з відповідною 

інфраструктурою та виробництвом.  

Урбосистема відрізняється від природних систем головним чином за такими 

ознаками:  
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- перевищення зовнішнього споживання над внутрішнім; 

- практично відсутня здатность до саморегулювання та самоочищення; 

- слабко виражена природна біотична складова навколишнього середовища як 

головного фактора саморегулювання природних систем; 

- розбалансування інформаційних зв’язків між багатьма елементами 

урбосистеми; 

- необхідність постійного надходження енергії, біомаси ззовні для існування 

та функціонування урбосистеми [305, 306].  

В урбосистемі виділяють певні функціональні зони: селітебні, промислові, 

лісопаркові. Саме промислові зони є основними забруднювачами внутрішнього та 

зовнішнього середовищ урбосистеми. Урбосистема представлена наступними 

ієрархічними рівнями 1) підсистеми вищого рівня: соціальна, економічна, природно-

трансформованою - урбоекоситема; 2). підсистемами нижчого рівня; 3) компонентами 

підсистем нижчого рівня; 4)елементами. Одночасно, урбосистема є підсистемою іншої 

вищої системи, з екологічних позицій – біосфери, з соціально-економічних – 

підсистемою системи розселення населення, національної економіки, територіально-

адміністративною підсистемою адміністративних районів області, регіону, держави, 

як систем вищого рівня. Виходячи з цього, складність дослідження території зони 

впливу урбосистем обумовлюється насамперед багатоаспектністю та 

багатовимірністю самої урбосистеми. 

Більш детально зупинимося на розгляді території зони впливу урбосистеми, 

або зовнішнього середовища складної системи. Для будь-якої урбосистеми це є 

сільські території, які оточують місто та постачають його енергією, у вигляді 

продуктів харчування, сировини, тощо. Дійсно, при розгляді просторової організації 

суспільства (територіального розселення) чітко виділяють міські (зайняті містами) та 

сільські території (сільські населені пункти та сільськогосподарські угіддя). У працях 

Ю. Губені, М. Барановського, О. Павлова, А. Третяка, К. Якуби, М. Орлатого 

розглянуто питання розвитку сільських територій, при цьому сільську територію 

розглядають як територію, яка розміщена за межами міських поселень. Головними 

вимогами сільського поселення є наявність земельних, водних ресурсів, що 
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визначають вид сільськогосподарської діяльності. Сільські території, як і міські 

території є багатокомпонентними, їх розвиток пов'язаний з трансформацією та 

сільськогосподарським освоєнням природних систем, через формування 

агроекосистеми різного рівня. Разом з тим формуються і соціо-економічні системи, 

через формування виробничого комплексу (аграрне виробництво), соціальної 

інфраструктури та демографічної структури. Тому зону впливу урбосистем формує 

агросфера яка як відмічає О. Попова [185, 307], «є найважливішою 

життєзабезпечуючою (виробничою і середовищною) системою».  

Зупинімося докладніше на з'ясуванні сутності поняття агросфера. В Україні термін 

«агросфера» в широке користування введений в дев'яностих роках двадцятого 

століття, обґрунтовується і впроваджується з позицій екологічного імперативу 

відомим ученим, академіком О.Созіновим. У сучасній літературі визначення 

агросфери як наукового терміну неоднозначне. Здебільшого поняття «агросфера» 

ототожнюють з «агроекосистемами» Дослідження в галузі розкриття дефініцій 

поняття «агросфери» та врахування їх у подальших концептуальних підходах і 

методологіях велися О. Созіновим, С. Сонько, В. Придатко, О. Смаглієм, О. 

Фурдичком, М. Узаревим та іншими вченими (табл. 1.2). Аналіз дефініції показав, 

що поняття «агросфери» з часом суттєво зазнало зміни змістового значення, 

спочатку до неї відносили частину біосфери, яка охоплює лише 

сільськогосподарські угіддя, тобто загальну сукупність агроекосистем різного рівня 

організації. Людину в агроекосистемі розглядали як біологічний об'єкт, котрий 

знаходиться на вершині екологічної піраміди та заінтересована в максимальній 

продуктивності екологічної системи. Розгляд агросфери зводився до вивчення 

різних видів агроекосистем, їх продуктивності та деградації.  

Сучасний погляд на агросферу (мега-агроекосистему), на її кількісно-якісні 

властивості зазнав суттєвих змін. Агросфера розглядається не лише, як сфера 

виробництва сільськогосподарської продукції (продовольства та сировини), а як 

територія (система), в якій проживає населення, тобто агросфера є своєрідною 

«екологічною нішею» для сільського населення. Як відмічає С. П. Сонько [183], і для 

якої характерні взаємодії природних та соціально-економічних факторів. Тобто з 
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позицій сучасних вчених, при вивчені кризових станів та формування моделей 

стійкого розвитку, агросферу розглядають як відкриту складну систему, основою якої 

є природні екологічні системи, а основною геологічної силою, яка трансформує їх до 

агросфери є людина [270, 307-318]. 

Таблиця 1.2.  

Визначення поняття «агросфера» 

Автор Дифініція «агросфера» 

Словник 

іншомовних слів 

[308].  

Агросфера (від агро і сфера ) - частина біосфери, яку 

становлять культурні рослини, свійські тварини і оброблений 

під сільськогосподарські культури ґрунт. 

Великий 

тлумачний 

словник сучасної 

української мови. 

[309] 

Агросфера (від агро і сфера) - частина біосфери, до якої входять 

культурні рослини та свійські тварини, а також оброблений під 

сільськогосподарські культури ґрунт 

.Дудка І.О, 1984 

[310] 

Агросфера - частина біосфери, яку утворюють культурні 

рослини, домашні тварини та оброблені під 

сільськогосподарські культури ґрунти. 

Ситник К.М., Брайон 

О.В., Гордецький 

А.В, Брайон А.П., 

1994 [311] 

Агросфера - частина біосфери, яку складають рослинні 

культури, домашні тварини і оброблені під 

сільськогосподарські культури ґрунти. Вона включає всі типи 

агробіогеоценозів. 

Злобін Ю.А., 1998 

[235] 

Загальна сукупність агроекосистем планети називають 

агросферою, її складовими частинами є ділянки територій або 

акваторій, що пристосовані для отримання рослинницької 

продукції(поля, сади, городи, пасовища, сіножаття), утримання 

та розведення худоби (ферми, тваринницькі комплекси) 

Уразаєв М.А.та ін., 

2000 [312] 

Агросфера—глобальна екосистема, що об'єднує територію 

земної поверхні, перетворена сільськогосподарською 

діяльністю людини; 

Созінов О.О., 2001 

[61] 

Внаслідок цілеспрямованих дій людей протягом багатьох 

поколінь утворилася по суті нова складова біосфери — 

агросфера. В ній домінують культурні рослини, свійські 

тварини, оброблені ґрунти і пов'язані з ними організми (бур'яни, 

комахи, гриби, мікроорганізми, віруси, тваринний світ тощо). До 

складу агросфери входять також луки, пасовиська, сільські 

поселення, всі типи агроландшафтів, агробіоценозів і 

агроекосистем. Вона створена та існує завдяки розуму й 

діяльності людини, і тому є як природничою, так і соціальною 

категорією. Агросфера — не тільки головне джерело 
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Продовження табл. 1.2 

  забезпечення населення продовольством і сировиною для 

харчової і легкої промисловості (переважно за рахунок енергії 

Сонця та інших природних ресурсів — ґрунтів, води, 

кліматичних факторів тощо), а й середовище існування значної 

частини населення. їй притаманні особливі фундаментальні 

закономірності внутрішнього розвитку, що є результатом 

взаємодії різних природних і соціально-економічних факторів. 

Смаглій О.Ф, 

Кардашов А.Т., 

Литвак П.В. та інші, 

2006 [313] 

Агросфера - продукт сільськогосподарської діяльності людини - 

головний компонент антропогеоценозів і складова частина 

біосфери. 

Морозов В.В., 

Лисогоров К.С., 

Шапоринська Н.М., 

2007 [314] 

Агросфера - новоутворена складова біосфери, яка знаходиться 

під постійним антропогенним впливом, та є головним джерелом 

забезпечення населення продовольством і сировиною, 

середовище існувння значної частини населення. 

Фурдичко О.І, 2007 

[21] 

Агросфера - сукупність територій, на яких домінують 

культурні рослини, свійські тварини, оброблені ґрунти і 

пов'язані з ними організми. До неї входять також луки, 

пасовища, сільські поселення. Створена й існує завдяки 

розуму й діяльності людини, тому агросфера не тільки 

геобіологічна, але й соціальна категорія. 

Созінов О.О., 

Придатко В.І., 

Бурда Р.І., 

Тараріко О.Г., 

Кучер 0.0., 2005 

[315] 

Мега-агроекосистема (агросфера) - частина біосфери, з 

проекцією поверхні розміром з країну (переважаюча в Україні 

серед інших екосистем), у якій переважають оброблені ґрунти, 

мешкають і домінують культурні рослини, свійські тварини, і 

всі пов'язані з ними дикі, і асоційовані живі організми (в т.ч. 

комахи, судинні рослини, зокрема, польові бур'яни, гриби, 

мікроорганізми, віруси тощо). До агросфери входять також 

луки, пасовища, сільські поселення, дороги, річки, ставки, 

канали, лісосмуги, діброви, "острівні" та "стрічкові" природні 

біотопи та ін.  

 

Агросфера є складною соціально-економічною та водночас вразливою 

агробіологічною системою. У ідеальному варіанті всі складові агросфери працюють 

для досягнення загального соціо-економіко-екологічного прогресу, який 

проявляється у формування показників високої якості життя населення, та 

забезпечується екологічним безпечним довкіллям, відповідними умовами праці, 

забезпечення продовольством населення, певними доходами для задоволенням 

відповідних потреб. Отже прилеглі території до міста з позицій системного підходу 
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є відкритою складною системою, яка складається із трьох підсистем: екологічної, 

соціальної та економічної. Ми припускаємо що взаємозв’язки між двома відкритими 

системами, які представлені урбосистемою та агросферою формують нову систему, 

з якістю відмінною від двох інших та інтегрованими цілями.  

Таким чином, з вище викладеного слідує, що зону впливу урбосистема формує в 

межах агросфери. Для подальших досліджень вводимо нове поняття «агросфера зони 

впливу урбосистеми».   

При цьому, агросфера зони впливу урбосистеми (ЗВУ), як об’єкт дослідження 

є багатофункціональною системою, що знаходиться в постійному взаєморозвитку з 

урбосистемою, характеризується відсутністю чітких меж, достатньо вираженою 

просторовою організацією та такою функціональною структурою, в якій 

відображені, в тій чи іншій мірі, міські та сільські особливості. Агросфера зони 

впливу урбосистем – це просторова історично сформована соціо-економіко-

екологічна, складна, багатофункціональна, відкрита, динамічна, інтегральна та 

адаптивна система, яка функціонує в межах території, що зазнає впливу 

урбосистеми і характеризується певним типом розвитку, ступенем використання 

природних ресурсів, просторовим розташуванням, типом ланшафтно-

територіальних комплексів та функціональними внутрішніми та зовнішніми 

взаємозв’язками.  

Між урбосистемою та агросферою відбуваються постійні енергетичні, 

речовинні та інформаційні зв’язки (рис.1.1, рис.1.2). Матеріально-енергетичні 

потоки з агросфери в урбосистему надходять з життєзабезпечуючими ресурсами 

(вода, провдовольство, паливно-енергетичні та інші мінеральні ресурси для 

підтримки функціонування урбоситеми та її господарсько-виродничого комплексу). 

Урбосистема впливає на аргосферу через викиди, скиди, тверді побутові та 

промислові відходи, таки чином змінюючи речовинний та енергетичний баланс. 

Концентрація всіх видів діяльності урбоситеми, агросфери супроводжується, як 

правило, негативними екологічними тенденціями: забрудненням компонентів 

природного середовища, деструкцією ландшафтів, погіршенням самопочуття, 

здоров’я, зниження тривалості життя людей.  
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Взаємозв’язки котрі виникають між ситемами є позитивними та негативними 

(рис.1.3).  

 

Рис.1.1. Зв’язки між урбосистемою та агросферою 

 

 

Рис.1.2. Взаємозв’язок між антропогенним впливом і станом урбосистеми та 

агросфери ЗВУ. 
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Рис. 1.3. Взаємозв’язки та взаємовпливи убросистеми та агросфери 
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Вони виникають всередигі кожної системи. Суплетивні зв’язки є 

взаємопозитивними, вони піднімають підситеми, елементи, компоненти систем на 

вищий рівень. До них відносимо покращення соціальної, економічної підситем та 

їхніх складових. Компенсаційні, редукційні зв’язки виникають у системах та 

направлені на компенсацію завданих витрат та збитків, заміні порушених зв’язків. 

До негативних взаємозв’язків відносимо деструктивні, які направлені на зміну 

функціонування взаємодіючих систем, що може призчести до деградацій, 

дегенерацій, дисфункцій та декомпозицій їхніх підситем, компонентів, елементів. 

Агросфера ЗВУ є відкритою, постійно підлягає специфічним впливам урбосистеми, 

котрі проявляються позитивними та негативними нааслідками. Під специфічними 

впливами будемо розуміти такі впливи, які можуть призвести до зміни просторової, 

часової та функціональної структури системи та спонукатимуть до набуття агросфери 

ЗВУ нових якостей. 

Агросфера ЗВУ є системою, оскільки для неї характерні ознаки наступної, а саме: 

1) до складу її входять найпростіші одиниці, тобто елементи, що її складають;  

2) елементи взаємодіючи формують підсистеми нижчого рівня, які в свою чергу 

формують системи, які можна розглядати у відносній ізольованості;  

3) наявність внутрішньої структури зв’язків між підсистемами різних рівнів;  

4) цілісність, тобто отримання певного єдиного результату;  

5) наявність у структурі системоутворюючих зв’язків, які об’єднують компоненти 

і підсистеми як частини в єдину систему;  

6) зв’язок з іншими системами зовнішнього середовища.  

Для агросфери ЗВУ притаманні певні властивості двох окремих систем агросфери 

та урбосистеми. Разом з тим вона формує власні властивості, нову якість, яка 

характерна тільки для неї, і формується через тісну просторову взаємодію двох 

складних, відкритих систем: агросфери та урбосистеми.  

Важливими властивостями агросфери ЗВУ є її достатньо сильний зв'язок з 

урбосистемою тобто комунікативність. Для неї притаманна рівновага та стійкість, 

яка формується як за рахунок екологічного збалансування системи так і управлінням 
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людини. Агросфера ЗВУ наділена властивістю адаптації, тобто цілеспрямованого 

пристосування до змін, які відбуваються під дією тиску урбосистеми. 

Модифікуючи формулу функціонування міста Кучерявого В.П. [214], 

урбосистема (УС) представлена фукціями екологічної (Е), соціальної (С), 

економічної, просторової (П) та енергетичної (ЕН) підситеми і управління, такими ж 

функціями представлена і агросфера (А). Відмінними особливостями економічних 

підситем урбоситеми та агросфери є те, що перша предсталена технічною Е(Т) 

(промисловою) компонентою господарсько-виробничого комплексу, а друга – 

аграрною Е(АГ) (аграрно-промисловою) компонентою. Економічна підситема 

агросфери ЗВУ буде формуватися аргарним та промисловим викобництвом. 

Спрощені формули для цих систем мають такий вид: 

УС = f (Е, С, Е(Т), П, ЕН, У); 

А = f (Е, С, Е(АГ), П, ЕН, У); 

АЗВУ = f (Е, С, Е(Т, АГ), П, ЕН, У). 

Нову якість система набуває через нову якість своїх підситем: екологічної, 

економічної, соціальної. 

 Класифікація агросфери ЗВУ за загальними властивостями пердставлено на рис. 1.4. 

До основних  властивостей гросфери ЗВУ як системи відносимо: 

1) це складна система, багатофункціональна система, яка характеризується 

виконанням багатьох функцій, для якої притаманна багаторівнева, різноякісна 

структура (підсистеми: екологічна, економічна, соціальна, значна кількість 

підсистем нижчого рівня, велика кількість компонентів, які можна розглядати як 

підсистеми, що складаються простіших підсистем та елементів) і функціонування 

якої зумовлено значною кількістю внутрішніх зв’язків; 

2) відкрита система, тобто вона постійно взаємодіє з зовнішнім 

середовищем та обмінюється енергією, інформацією, речовинами. За даних умов, 

зовнішнім середовищем є урбосистеми які здатні змінювати стан та динаміку 

протікання процесів у агросфері ЗВУ, разом з тим вона, як природна система 

отримує притік зовнішньої сонячної енергії, яка є основною умовою існування 

агросфери та використовує природні ресурси навколишнього середовища; 
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3) система є цілісна, тобто певним чином відокремлена від інших систем, 

приєднання нових елементів сусідніх систем або вилучення їх в інші може привести 

до погіршення функціонування системи; 

4) система є багаторівнева (ієрархічна), тобто має підсистеми різних рівнів, 

які обумовлюють її функціонування, при цьому окремі рівні визначають лише певні 

аспекти її поведінки; 

5) інформаційно-кібернетична система, що піддається керуванню, володіє 

певною самостійністю та здатністю до самоорганізації, але основну роль у 

підтриманні рівноваги відведено людині через формування спеціальних підсистем 

управління, без підтримки людини, вона поступово буде намагатися 

перетворюватися до початкового природного стану; 

6) система є динамічною, тобто в ній відбуваються процеси зміни стану 

системи в часі, ці зміни мають чітко виражений сезонний та річний характер; 

7) система є матеріальною, вона представлена матеріальними об’єктами 

природного та штучного походження; 

8) це комбінована система (природно-штучна), яка представлена 

природними (луки, річка, озера та інше), природно-антропогенними ( 

агроекосистеми, лісові екосистеми), антропогенними (промислові об’єкти, 

транспортні магістралі, поселення  та інше) та соціальними компонентами; 

9) це «жива» система, яка постійно намагається самовідновлюватися, 

зокрема природні складові та людське суспільство. 

10)  нелінійна (інтегральна) система, яка складається з різноманітних 

компонентів: господарство (економічна підсистема), населення (соціальна 

підсистема), природно-територіальні комплекси (екологічна підсистема); 

макросистема; 

11) детермінована система, для якої чітко визначений результат її 

функціонування (екологічна ніша для сільських жителів, обслуговування 

урбосистеми, продукування сількогосподарської продукції, тощо); 

12) за типом структури - скелетна, організованою основою є транспортні 

магістралі, які є основними осями заселення простору та організацією сільских 
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поселень; 

13) за просторовим розміщенням – дискретна система,  

14) за характером із зовнішнім середовищем - мобільні 

15) за стадієм розвитку - знаходиться на стадії становлення (проходить стадії 

виникнення),  

16) за сталістю: несталі, сталі, дуже сталі. 

 

Рис. 1.4. Класифікація агросфери ЗВУ за загальними властивостями 

 

Агросфера ЗВУ є неоднорідною, в ній виділяються території поселень, лінійні 

елементи інженерно-транспортної інфраструктури, аграрні ландшафти, лісові 

масиви зеленої зони, водні та інші елементи природно-екологічного каркаса 

території. Екологічну (природну) основу розвитку і територіальної організації 

агросфери ЗВУ утворюють земельні, водні, лісові, мінерально-сировинні, 

кліматичні, рекреаційні ресурси. Соціально-економічну основу становить 

агропромислове виробництво, промислові об’єкти та інфрастуктура обстуговування 
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урбоситеми, заселенні території, розселення економічно активного населення, 

транспортні магістралі, соціальна інфраструктура сільських населених пунктів. 

Визначення меж агросфери ЗВУ може бути здійснено за допомогою різних 

критеріїв. Основною умовою формування цієї зони є близькість розміщення агросфери 

до урбосистеми. Просторовий вплив та зовнішні межі агросфери ЗВУ будуть залежати 

від розміру та значення міста. Очевидно, що чим більше місто в агропромислових 

районах тим зона впливу буде більшою. Вплив малих та середніх міст на агросферу є 

значно меншим.  

До основних системоутворюючих зв’язків агросфери ЗВУ віднесемо: 

екологічні, трудові, культурно-побутові, виробничо-економічні, аграрно-

промислові, адміністративно-управлінські, рекреаційні Беручи до уваги складність та 

різноплановість соціо-економіко-екологічних зв’язків, що виникають в цій системі, 

можемо припустити, що для різних зв’язків межі та площі взаємодії будуть різними, 

тому доцільним є розробка комплексних показників (критеріїв) для виділення та 

встановлення меж агросфери ЗВУ. 

Інструментом дослідження складної системи агросфери ЗВУ, з позицій 

системного підходу, будемо використовувати інформацію про стан підсистем, 

елементів.  

Вивчення агросфери як об’єкта соціо-економіко-екологічних досліджень полягає 

в обґрунтуванні індикаторів (показників), за якими визначають тісноту зв’язків між 

елементами та підсистемами різних рівнів. Ці індикатори повинні відображати 

соціальні, економічні та екологічні зв’язки, а їх кількісні показники встановлювати 

межі інтенсивності взаємодії за якими буде ця зона встановлюватися. Формування 

системи індикаторів має свої особливості: по-перше вони повинні бути 

репрезентативними; по-друге – легкодоступними; по-третє – простими у використанні. 

Виходячи з цього при встановленні зони впливу доцільно враховувати існуючі межі 

адміністративних районів, що оточують урбосистеми, а розгляд зв’язків формувати на 

рівні селищних рад, сільських населених пунктів, які в агросфері виконують 

виробничу, демографічну, природоохоронну, соціальну, культурну, рекреаційну 

функції. Це спростить процес отримання статистичної інформації та дозволить 
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ефективно сформувати систему моніторингу та ефективно управляти цією зоною через 

розробку заходів для окремої сільської громади.  

 

1.4 Методологічні підходи до вивчення та оцінювання кризових явищ 

агросфери 

Розвиток урбосистеми, деградація її окремих підсистем призвели до таких 

змін, які в своїй сукупності знижують якість природного середовища, порушують 

екологобезпечне існування людини, розбалансовують відносини в складній, 

високоорганізаваній соціо-економіко-екологічній системі та негативно впливають на 

агросферу. Якщо в середині ХХ століття екологічні проблеми агросфери 

формувалися в основному за рахунок сільськогосподарського виробництва і 

вирішували шляхом виділення додаткових економічних та науково-технічних 

ресурсів, то сьогодні в зоні впливу урбосистем утворилися нові техногенні 

проблеми, які призводять до формування криз у підсистемах агросфери і вирішення 

їх можливо знайти тільки у збалансованому, науково обґрунтованому використанні 

можливостей довкілля. Для цього необхідно сформувати уявлення про кризові 

явища та кризу взагалі. Слід зазначити, що вчення про кризи та кризові явища 

розвили економісти, які досліджували економічні кризи на різних рівнях:макрорівні, 

мезорівні та міктрорівні (підприємство). Термін «криза» походить від грецького 

слова «krisis», що означає рішення з якогось питання чи в сумнівній ситуації; також 

може означати переломний момент. Сьогодні в літературі існують багато визначень 

поняття «криза», найбільш поширені представимо у таблиці 1.1.  

Таким чином, сутність кризи зводиться до загострення протиріч у системі та 

характеризується переломним моментом, який за сприятливих умов: самоорганізації 

ситеми, управління системою, може призвести до стабілізації та росту системи і 

навпаки за насприятливих умов до деградації [330- 334]. 

 Тобто поняття кризи, як відмічає Крисаренко В.С. [335] «передбачає певну 

зворотність у протіканні відповідних процесів, такий стан системи, коли ще 

можна її ідентифікувати як самодостатню, коли ще зберігається її 
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Таблиця 1.2 

Визначення поняття «криза» [319] 

Р. Акофф  

 

Криза – це зміна тенденцій життєдіяльності системи, тобто 

порушення її стійкості, що радикальним чином її оновлює [320] 

І. Ансофф  

 

Криза – різкий крутий перелом, тяжкий перехідний стан; гострі 

проблеми з будь-чим, тяжке становище [321, ст.9] 

Л. Бартон  

 

Криза – це широкомасштабна, непередбачена подія, яка веде до 

потенційно негативних результатів та може завдавати серйозної 

шкоди усій організації: працівникам, продукції, зв'язкам, фінансам 

та репутації [322] 

О.О. Богданов  

 

Криза – це зміна організаційних форм комплексу (системи), 

завершення або перелом у процесі його розвитку, що має характер 

боротьби. Крім того, являє собою порушення рівноваги та в той же 

час перехід до нової рівноваги, яка може розглядатися в якості 

межі змін, які відбуваються при кризі [323, 208-209] 

О.Д. Василик 

 

Криза – глибокий розлад фінансової системи, зумовлений 

економічними й політичними чинниками [324]. Показник її 

наявності – дефіцит державного бюджету 

П.С. Грін Криза – втрата контролю над ситуацією [325] 

К. Ру-Дюфор  

 

Криза – нагромадження в організації або її частині потенційних 

факторів, які здатні припинити поточні та майбутні операції 

підприємства, а також зачепити індивідів та суспільство на 

фізичному, психологічному та екзистенціональному рівні [326] 

Е.М. Коротков  

 

 

Криза – це крайнє загострення суперечностей у соціально-

економічній системі (організації), що загрожує її життєстійкості в 

навколишньому середовищі [327] 

П. Лагадек  

 

Криза – це зіткнення з проблемами, які виходять за звичні рамки; 

необхідність діяти в умовах відсутності орієнтирів, які надавали 

сенс індивідуальним та колективним діям. Це надзвичайна 

ситуація, яка супроводжується дестабілізацією [328] 

А.Д. 

Чернявський  

 

Криза – це переломний етап функціонування будь-якої системи, 

коли вона піддається впливу ззовні або зсередини, що потребує від 

неї якісно нового реагування [329] 

 

автентичність». Інакше кажучи, кризові явища мають місце в межах певної якості, 

тобто вони не переступають межі її визначеності». В біосфері, природних 

біосистемах кризові явища долаються еволюційним шляхом, шляхом 

самоорганізації систем, у антропогенно трансформованих, природно-штучних 

системах кризові явища усуваються людиною. 
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Кризи є обов’язковою фазою життєвого циклу системи та виконують наступні 

функції в динаміці систем: змінюють параметри, елементи системи та відкривають 

можливості встановлення нових, зберігають та збагачують генотип системи, 

формують новий стан системи: розпад або якісно нова більш продуктивна система. 

Теорія криз підтверджує, що кризи у суміжних сферах взаємодіють – або 

посилюють падіння або його згладжують, тим самим пом’якшуючи наслідки 

Одиничний нестабільний прояв певного елементу кризи у надто малих 

розмірах і нетривалий час слід розглядати як кризове явище. 

Кризове явище - це негативне відхилення об’єкту управління від визначеної 

мети або строків її досягнення 

Дослідники [335-337] проблематики кризових явищ виокремлюють такі 

класифікаційні критерії кризових явищ: за причинами виникнення (суб’єктивні, 

об’єктивні); за факторами впливу (зовнішні, внутрішні); за частотою виникнення 

(циклічні, нециклічні (проміжні, часткові, галузеві, структурні)); за широтою 

охоплення (системні, локальні); за ступенем реакції на вплив (керовані, некеровані); 

за природою виникнення (природні, штучні, випадкові, закономірні); за характером 

проходження (кризи становлення, постійні кризи, неплатоспроможність, руйнівні, 

безвихідь, банкрутство); за часом проходження етапів життєвого циклу соціально-

економічної системи (кризи створення, становлення, розвитку, зрілості, спокою, 

згасання); за характером виникнення і дії (раптові, прогнозовані, безперервні, 

еволюційні); за джерелом походження (соціальні, організаційно-економічні, 

технологічні, екологічні, політичні, психологічні); за терміном (короткострокові, 

середньострокові, довгострокові); за проявами та наслідками (приховані, відкриті) 

тощо. 

Порушення рівноваги у природних системах можна визначити, як екологічну 

кризу. Дослідники відзначають, що ці порушення можуть бути природними, 

пов’язаними із дією зовнішніх та внутрішніх чинників екологічних систем різного 

ієрархічного рівня та антропогенними, що повязані з діяльністю людини [335-338] .  
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Так, в  концепції “кризи привласнювального господарства”, розвинутої С. 

Бібіковим та В. Станко , визначена провідна роль людини як активного чинника 

кризових явищ довкілля. 

Крисаченко В.С. [335] досліджуючи феномен екологічних криз 

охарактеризовує аксіологічні виміри антропогенних екокриз, зокрема вказуючи на 

основні два виміри «….перший визначається тими збуреннями та трансформаціями, 

котрих зазнають самі екосистеми, другий — значенням та наслідками таких змін для 

життя людини, суспільства в цілому». До основних критеріїв визначення екокриз 

відносить соціальний (наслідки для життя суспільства), ресурсно-лімітний та 

елімінація, або вимирання видів унаслідок антропогенного впливу. 

Гончаренко М.М. [337] зазначає, що в сучасних умовах екологічна криза є 

взаємопов'язаною з демографічною, економічною, соціальною, політичною, 

духовною кризами, які також не можуть бути замкненими на окремих регіонах. 

Зазначається, що глобалізація екокризи зумовлюється з одного боку, посиленням 

горизонтальних зв'язків (географічних), з іншого – підкріплена посиленням зв'язків 

вертикальних, тобто взаємодією різної векторності людської діяльності: між 

матеріальною і духовною сферами життя, а також між суспільством і довкіллям 

О.О. Созінов [338, ст. 8], зазначає, що «Внаслідок значного посилення 

антропогенного тиску на агросферу як з боку сільськогосподарського виробництва, 

так і промисловості на більшості території виникла загроза екологічної кризи і 

виснаження природних ресурсів». На жаль, процеси, що відбулися в аграрній сфері 

в останні 10 років не поліпшили ситуації. Більше того, в деяких регіонах, особливо в 

зонах водної меліорації, кризові явища зросли. Виникла і нова екологічна проблема 

в звязку з концентрацією виробництва рослинницької і тваринницької продукції та 

збільшення попиту на продукти харчування, а зростання процесів урбанізації 

загострює внутрішні проблеми агросфери. 

На нашу думку для визначення антропогенних кризових явищ в природних 

екосистемах різної міри трансформації необхідно визначати показники, параметри, 

процеси, які безпосередньо характеризують стан системи, підсистем та структурних 

одиниць. При вивчені та дослідженні оптимізації природних екосистем, урбосистем, 
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агроекосистем, або їх основних складових В.П. Кучерявий, М.П. Ситник, М. 

Гродзинський, Л.Г. Мельник, Шевчук, С.Т. Вознюк, М.О. Клименко, М.М. 

Городній, М.Й. Шевчук, Н.В. Тимофеєв-Ресовський, Н.Н. Воронцов, А.В. Яблоков, 

Н.В. Лазорев, Д. Бернау схиляються до думки що екологічні проблеми та кризи 

обумовлені розбалансуванням соціо-економіко-екологічних систем. У цьому 

випадку криза – це граничне загострення протиріч у соціо-економіко-екологічній 

системі (організації), що загрожує її оптимальному та нормальному 

функціонуванню. Її можна розглядати і як етап розвитку соціо-економіко-

екологічної системи, який є умовою для усунення напруг і нерівноваги в ній. 

Кризові явища необхідно вивчати комплексно. Власне, дослідники агросфери 

притримуються теж подібних позицій при виявленні кризових явищ агросфери. 

Вони зазначають, що для ефективного управління сталістю агросфери необхідно 

виявляти (розпізнавати) кризові ситуації та прогнозувати кризи, кризові явища. В 

значній мірі подолання криз залежить від їхньої діагностики, від застосованих 

методик виявлення, аналізу, оцінки кризових ситуацій, явищ. На сьогодні існують 

різні підходи до виявлення кризових явищ, але вони стосуються, як правило 

окремих підсистем, компонентів агросфери, і направлені на виявлення криз в 

агроекосистемах, під час сільськогосподарського використання земель. Так О.Г. 

Тараріко, О.М. Фролова для оцінки кризових явищ в агросистемах рекомендують 

використовувати методи дистанційного зондування [339], а сталість, за 

твердженнями [339-344], можна досягати через формування біоенергетичних 

агроекосистем. 

За дослідженнями В.В.. Медведева та інші [186-189] Ю.О. Тараріко [339], 

небезпечний стан ґрунтового покриву України формується через розповсюдженість 

процесів ерозії, втрати гумусу, інші антропогенні несприятливі перетворення 

ґрунту. В. Медведєв, Т. М. Лактіонова, Л. Д. Греков [340], обгрунтували методичні 

підходи до оцінювання кризових явищ у грунтовому покриві, систематизували 

критерії, діагностичні параметри, кількісні та якісні оцінки негативних екологічних і 

економічних наслідків, явищ, шляхи їхнього усунення та запропонували розрізняти 

деградацію Вони зазначають, що «Небезпечні (кризові) явища – це виражений 
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характер деградованості ґрунту, коли інтенсивність грунторуйнівних процесів 

перевищує інтенсивність грунтоутворення або грунтовідновлення. Отже, визначити 

кризову ситуацію можна через типізацію і параметризацію процесів деградації 

ґрунту.». [ст.13 340]. Разом з тим цей показник системно не характеризує кризові 

явища агросфери в цілому, а лише її компонент екологічної підсистеми. Автори 

серед природних передумов деградації грунтового покриву виділяють соціально-

економічні чинники, а саме інтенсивність антропогенного навантаження, якість 

виробництва, залежно від переважаючого процесу, його поширеності та швидкості 

протікання.  

Н.М. Рідей, В.П. Строкаль, Ю.П. Рибалко [345] відзначають, що екологічну 

обстановку території можна класифікувати за збільшенням ступеня екологічного 

неблагополуччя внаслідок антропогенних порушень і виділити наступні види 

екологічної обстановки: 1) відносно задовільна, яка відповідає нормальним умовам 

(норма), 2)напружена, або умовно-задовільна, котра характеризується наявністю 

потенційних небезпек (ризик), 3) кризова, або незадовільна (криза), яка відповідає 

зоні надзвичайної екологічної ситуації, 4) катастрофічна (біда), відповідає зоні 

екологічної біди.  

У  процесі екологічної оцінки території агросфери розрізняти наступні класи 

станів і зони порушень: [346] 

 Екологічної норми, або класу задовільного (сприятливого) стану 

навколишнього природного середовища (НПС), що залучає до себе території без 

помітного зниження продуктивності і стійкості екосистем, її відповідної 

стабільності Значення прямих критеріїв оцінки нижче ГДК або фоновий (деградація 

земель менше 5% площі) 

- Екологічного ризику , або класу умовно задовільного (несприятливого 

стану НПС, що залучає до себе території з помітним зниженням продуктивності і 

стійкості екосистем, їхнім нестабільним станом, що призводить надалі до 

спонтанної деградації екосистем, але ще з оборотними порушеннями. Значення 

прямих критеріїв оцінки трохи перевищують ГДК або фон (деградація 2 – 20%) 

- Екологінчої кризи, або класу незадовільного НС (надзвичайна 
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екологічна ситуація). У цю зону входять території з сильним зниженням 

продуктивності і встратою стійкості екосисте, з працездатними порушеннями. 

Відбуваються стійкі негативні зміни стану екосистем агросфери (зменшення 

видового різноманіття, зникнення окремих видів рослин, тварин, порушення 

генофонду). Глибоке поліпшення території. Значення прямих критеріїв оцінки 

значно перевищують ГДК або фон (деградація земель 20 – 50 %) 

- Екологічної біди – катастрофи, або класу катастрофічного стану 

середовищ. Вона залучає до себе території з повною втратою продуктивності, 

глибокими майже незворотними порушеннями екосистем. Відбувається руйнування 

стану екосистем агросфери (порушення природної рівноваги, деградації флори, 

фауни, втрат генофонду) значення прямих критеріїв оцінки в багато разів 

перевищують ГДК або фон (деградація понад 50%)  

Слід відзначити, що єдиного показника стану або оцінки екосистем не існує. 

В.В. Виноградов [347] пропонує виділяти біотичні показники, що залучають до себе 

три класи критеріїв: тематичні (ботанічні, зоологічні, грунтові), просторові(умовна 

площа земель виведена з землекористання), динамічні (швидкість наростання 

несприятливих змін природного середовища(накопичення важких металів).  

Дослідники [348], особливу увагу приділяють оціюванні грунтових умов, 

мотивуючи це тим, що погіршення властивостей грунтів є одним з найвагоміших 

чинників формування зон небезпеки за рахунок деградаційних процесів, зокрема  

інтенсивна втрата родючості грунтів на значних теритріях, розвиток грунтово-

ерозійних процесів. Слід зазначити, що Україна володіє величезним резервом 

родючих грунтів, екологічний стан яких постійно погіршується [349]. Багаторічна 

екстенсивна урбанізація та індустріалізація територій, неконтрольований 

сільськогосподарський тиск на грунтовий покрив спричинили глибокі зміни 

природних властивостей земель, трансформацію внутрішньогрунтових процесів, 

утрату ними само відновлювальної здатності [350]. 

Ця ситуація спричинила формування різних підходів до оцінювання грунтів, 

земель. Аналіз літературних джерел [351-362] показав, що сьогодні в Україні 

розроблена значна кількість підходів до оцінювання грунтового покриву, його 
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родючості та забруднення. Серед них методи спеціального бонітування, 

агроекологічний , метод агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення. Якісну оцінку зелель та еколого-агрохімічну паспортизацію полів і 

земельних ділянок проводять згідно з Керівним нормативним документом 

«Суцільний грунтово-агрохімічний моніторинг сільськогосподарських угідь 

України»  

Для оцінювання грунтів широко використовують основну властивість грунтів 

їхню родючість, яка залежить від багатьох чинників: складу грунту, його фізичних, 

хімічних, фізико-хімічних і біологічних властивостей. Особливості інтегральної 

методики в тому, що нею передбачено визначення як показників родючості так і так 

і забруднення грунтів токсикантами антропогенного походження. До основних 

агрохімічних показників відносять: вміст в орному шарі загального гумусу, сполук 

азоту, які легко гідролізуються, рухомого фосфору, обмінного калію та 

мікроелементів (марганцю, молібдену, цинку, міді, бору, кобальту), кислотність 

грунту, ємність поглинання, сума ввібраних основ, щільність грунту, максимально 

можливі запаси продуктивної вологи. Забрудненя грунтів визначають за наявністю 

забруднення радіонуклідами, важкими металами (рухомі форми кадмію, цинку, міді, 

свинцю, ртуті), залишками ДДТ та іншими високотоксичними пестицидами. Це 

оцінювання проводять окремо для с.г.угідь. Такі дослідження проведено для 

Рівненськї області [364-369]. Агроекологічну оцінку земель для вирощування 

сільськогосподарських культур проводять згідно методики В.В.Медведєва, сутність 

якої полягає у екологічному співвідношенню параметрів довкілля (грунт, клімат), 

що характеризують потреби с.г. до їхнього вирощування. Згідно неї виділяють три 

рівнів умов: оптимальні, допустимі недопустимі, для отримання екологічно чистих 

врожаїв [362]. Для кормових і технічний культур агроекологічна оцінка 

модифікована (уточнена) [370]. 

Питаннями якості грунтів, визначення порогових меж, врахування фізичних, 

хімічних та біологічних покахників займаються зарубіжні вчені [372-375]. Вони 

використовують як систему окремих показників родючості грунтів під урожайність 

відповідних культур, так і інтегральні оцінки якості, «здоров’я» грунтів. 
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Особливу увагу заслуговують методики, щодо оцінки придатності 

сільськогосподарських земель України для формування екологічних безпечних 

сировинних зон і господарств з виробництва продуктів дитячого та дієтичного 

харчування [376-379]. Методологічною основою методик є концепція базових 

показників, що характеризують стійкість та екологічних стан грунтового покриву. 

За результатами оцінки території поділяють на три класи: придатні для одержання 

екологічно чистої продукці всіх с.г. культур; другий клас – територія обмежено-

придатна для виробництва екологічно чистої сировини. Третій клас – територія 

непридатна для одержання екологічно чистої рослинної продукції. На нашу думку, 

ці методичні підходи найбільш доцільно застосовувати при оцінюванні сталості 

агросфери. Оскільки сталість агросфери, в тому числі і агросфери зони впливу 

урбосистеми вцілому полягає в забезпеченні населення екологічно безпечними 

продуктами харчування, сприятливими умовами проживання з одночасним 

збереженням природних ресурсів для нинішніх й прийдешніх поколінь. 

Таким чином, як видно дослідники, при виявлені кризових явищ 

використовують системні підходи, які дозволяють відслідкувати стан екологічної 

підсистеми агросфери – грунту та опосередковано врахувати впливи антропогенних 

факторів через виявлення зміни агроекологічних показників грунтів.  

З позицій ситемного підходу до оцінювання агросфери, виділення зон впливу 

урбосистеми на агросферу, лише з позицій екологічної стійкості грунту є 

недостатнім. На нашу думку кризові явища агросфери зони впливу урбосистем є 

наслідком функціонування соціо-еколого-еколомічних системи вцілому, і 

розглядати потрібно комплексно три підсистеми: екологічну, соціальну та 

економічну. Незаперечним є той факт, що взаємодія їх призводить до формування 

нових якісних ознак агросфери, і вони можуть мати, як прогресивний так і 

регресисвний характер.  

Виходячи з вище сказаного, цікавими дослідженнями агросфери та її 

оцінювання висвітлені у роботах М.О. Клименка, В.О. Люльчика, Л.В Клименко., 

О.А. Брежицької [380-397] які використовуючи системні підходи та напрацювання 

Шапара А.Г, Герасимчук З.В. [398-402], запропонували методологічні підходи до 



111 

 

оцінювання соціо-економічного стану агросфери, соціо-економіко-екологічного 

стану сільських населених пунктів та міських селітебних територій за системою 

базових показників, що об’єднані у агреговані та інтегровані і характеризують 

якісний та кількісний стани трьох підситем. Ними запропоновані кількісні та якісні 

показники оцінювання стану цих систем, та алгоритм розрахунку, котрий поєднує 

три підсистеми: економічну, екологічну та соціальну. На нашу думку при 

оцінюванні кризових явищ в зоні впливу урбанізованих підсистем необхідно 

використовувати саме такі підходи. Правильне обґрунтування індикаторів 

(показників) дозволить виявляти кризові явища в підсистемах агросфери зони 

впливу урбосистеми.  

Дослідження агросфери ЗВУ повинно використовувати міждисціплінарні 

підходи та методи, простеження впливів урбоситеми та агросферу потрібно вивчати 

через вивчення екологічних змін в урбоситемі.  

Таким чином, відсутність методологічних основ оцінювання кризових явищ 

агросфери в зоні впливу урбосистеми визначає наукову значимість та актуальність 

даного наукового дослідження, а нові теоретико-методологічні засади дослідження 

агросфери зони впливу урбосистеми, виявлення та оцінювання кризових явищ 

доцільно формувати на основі системного підходу з урахуванням принципів сталого 

розвитку. 

 

Висновки до розділу 1: 

1. З'ясовано, що формування та становлення агросфери відбувалося у 

чотири етапи. Сучасний – предбачає перехід сільського господарства на засади 

сталого розвитку, при цьому обмежувальним фактором є процеси урбанізації, які 

формують кризові явища, що породжуються під час взаємодії складних систем: 

агрсфери та урбоситеми. Систематизовано знання про агросферу, яке згруповано в 5 

історичних періодів, визначено, що для сьогодення пріоритетними є дослідження 

сталого розвитку агросфери. Узагальнено досвід вітчизняних та зарубіжних вчених 

до підходів дослідження агросфери та визначено, що відсутні системні підходи які 

були б направлені на вивчення та оцінювання прилеглої до урбосистем агросфери, 
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встановлення меж впливу урбосистем. Виникає необхідність розробки методології 

оцінювання кризових явищ та дослідження зони впливу урбосистеми на агросферу, 

формування знань про причини виникнення та оцінювання кризових явищ в 

агросфері зони впливу урбосистем. 

2. Визначено, що розвиток агросфери призвів до формування урбосистем, 

які в свою чергу інтенсивно змінюють агросферу, а регулювання розвитком 

прилеглої агросфери вимагає ситемних підходів створення міжпредметних 

просторових концепцій, які дозволяють об'єднати методологічні підходи аграрної 

науки, економіки, соціології та управління та вимог сталого розвитку. 

3. Узагальнено еволюцію понять «агросфера», «урбосистема», науково 

обґрунтовано та розкрито сутність, змістового наповнення терміну «агросфера зони 

впливу урбосистеми (ЗВУ)». Визначено, що методологія оцінювання агросфери 

зони впливу урбоситем повинна базуватися на сучасних принципах сталого 

розвитку суспільства і направлена на формування системи стратегічних пріоритетів 

у забезпеченні сталого розвитку агросфери. Саме вирішенню цієї актальної 

проблеми і присвячена дисертаційна робота. 

4. Встановлено, що існуєчі методологічні підходи до оцінювання кризових 

явищ агросфери є фрагментальними, найменш вивченими є питання формування зон 

впливу на агросферу урбосистем, які є основними чинниками соціо-економічного, 

екологічно перетворення агросфери, загастрення екологічних проблем та обмеження 

сталого функціонування агросфери, як основного постачальника продовольства, 

збереження агробіорізноманіття та забезпечення якісного життя сільського 

населення. Відсутність теоретико-методологічних засад оцінювання кризових явищ 

агросфери в зоні впливу урбоситеми визначає наукову значимість та актуальність 

представленого дослідження.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ОБ’ЄКТИ, УМОВИ, МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Відомості про об’єкт дослідження 

Кризові явища агросфери ЗВУ досліджували на прикладі типової для 

Західного агропромислового регіону урбосистеми Рівного (площа 5,8 тис. га, 

населенн – 244,8 тис. осіб) та його зони впливу на агросферу радіусом до 100 км, 

площею 6 234 км², що охоплює СЕЕС адміністративних районів: Рівненський, 

Здолбунівський, Гощанський, Костопільський, Млинівський, Костопільський, 

Осторозький, що об’єднують сто шістдесят СЕЕС сільських рад та селищ. Для 

дослідження екологічного стану урбосистеми її територію було поділено з 

урахуванням промислового та транспортного навантаження на 4 сектори, кожен з 

яких містить 9 тест-полігонів. Моніторингові ділянки для дослідження агросфери на 

локальних рівнях представлено територіями 160 сільських, селищних рад на 

субрегіональному рівні територіями 7 адміністративних районів, що обумовлено 

наявністю відомчих баз даних. 

Рівне типове місто Західного агропромислового регіону, місто обласного 

значення в Україні, обласний центр Рівненської області, центр Рівненського району 

Рівненської області. Площа міста Рівне складає 5,8 тис.га, населення – 244,8 

тис.чол., щільність населення – 42,21 чол./км
2 
[403].  

Загальні відомості про досліджувані адміністративно-територіальні райони 

представлені у табл. 2.1 [404]. Досліджувана територія має наступні визначені межі, 

розташована на північному заході країни. На півночі вона межує з 

Володимирецьким та Сарненським районами, на сході – з Березнівським, районом 

та Хмельницькою областю, на півночі має спільні кордони з Тернопільською 

областю та Радивилівським районом, на заході – з Демидівським районом 

Рівненської області та з Волинською областю. Площа території, а саме семи районів: 

Рівненського, Костольського, Гощанського, Здолбунівського, Дубенського, 

Млинівського та Острозького становить 6,859тис.км² (34% площі території 
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Рівненської області). Населення — 364,416тис.осіб (32% населення Рівненської 

області), (на 1 січня 2020 року). Дана територія розташована між 50°01' та 51°58' 

північної широти й між 25°01' та 27°38' східної довготи. Центр — місто Рівне.  

Таблиця 2.1 

Характеристика агросфери ЗВУ 

 

Назва району Площа, км² Кількість населених пунктів Сільські ради: 

Рівненський 1176 97 25 

Костопільський 1496 62 19 

Гощанський 690 64 23 

Дубенський 1200 104 23 

Здолбунівський 659 54 20 

Млинівський 945 93 29 

Острозький 693 76 21 

Всього: 6859 550 160 

 

 

 

 

Рис.2.1 Карта-схема досліджуваної території 
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2.2. Характеристика природних умов  

Фізико-географічне положення та кліматичі умови. Досліджувана територія 

знаходиться на північному заході України, у межах Західнополіського регіону, 

охоплюючи східні частини Волинського Полісся, Волинської височини та Малого 

Полісся [405]. Вона має досить своєрідну конфігурацію, яка накладає відбиток на 

особливості природних комплексів і характер господарювання в різних її частинах. 

Однією з характеристик геологічного положення є загальна рівнинність території 

при незначному похилі її з півдня на північ, що позначилось на спрямуванні 

головних артерій поверхневого стоку, створенні сприятливих умов для формування 

широких заболочених просторів і відбилося на характері розселення та організації 

господарства і транспортних зв’язків. Серед несприятливих факторів, пов’язаних з 

географічним положенням, є бідність природної ресурсної бази, насамперед 

мінерально-сировинної та ґрунтової (переважання ґрунтових різновидів із зниженою 

природною родючістю). 

Територія знаходиться в межах Волино-Подільської плити, у 

геоморфологічному відношенні охоплює частини Волинської височини та Поліської 

низовини. У структурному відношенні територія представлена моноклінальним 

схилом Українського щита і палеозойським прогином – Галицько-Волинську 

синеклізу, в межах якої фундамент залягає на глибині 7 000 м [405, 406]. 

Поверхня Волино-Подільської області пластово-денудаційних височин і 

пластово-акумулятивних підвищених складена різними комплексами осадових 

порід, які є наслідком складного життя у давні епохи, характеризується різною 

спрямованістю розвитку рельєфу окремих частин, містить в основі різні тектонічні 

структури, але, попри усе зазначене, виглядає у рельєфі доволі однорідною. Глибина 

розчленування в природній смузі р. Прип’ять не перевищує 25 – 30 м, на півдні 

збільшується до 35 – 40 м [405]. 

Незначна частина території (Костопільський район, північна частини 

Рівненського, Острозького районів) відноситься до Волинського Полісся. Її межа 

проходить вздовж північної границі суцільного поширення лесових відкладів через 

населені пункти: Клевань –Оржів Олександірія (Рівненський район) – Тучин – 
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Липки (Гощанський район) – Великі Межиричі (Корецький район). Основу 

сучасного рельєфу утворюють моноклінальні структури Волино-Подільської плити. 

У формуванні поверхні Волинського Полісся беруть участь карбонатні відклади 

туринського ярусу верхньої крейди, але найбільш помітну роль у рельєфотворенні 

відіграють різноманітні комплекси четвертинного часу [405]. Серед основних типів 

рельєфу Волинського Полісся найбільше поширення мають льодовикові, 

флювіальні, еолові та денудаційні комплекси. Для Костопільського району 

характерний денудаційних рельєф, який поширений виключно на карбонатній 

основі. Ці форми рельєфу особливо чітко простежується на південь від м. Костопіль 

та на ділянці Спепань – Деражне. 

Більшу частину досліджуваної території (м. Рівне, частина Рівненського 

Гощанського, Дубнівського, Острозького, Здолбунівського районів та Млинівський 

район) займає Волинська височина. Геологічну основу сучасної поверхні 

Волинської височини становить розмита поверхня верхньокрейдових відкладів,які 

місцями перекриваються пісковиками та вапняками нижнього сармату. На 

досліджуваній території сформоване майже суцільне поширення лесовидної товщі. 

Це є передумовою для формування яружно-балкового рельєфу території. У 

сучасному рельєфі Волинської височини займають долинні форми, створенні 

річками Стир, Іква, Горинь, Устя. У долинах цих річок сформовані заболочені 

заплави, простежуються супіщано-суглинисті перші надзаплавні тераси на окремих 

ділянках другі та треті надзаплавні тераси. 

Частина Дубенського, Остозького, Здолбунівського району відносимо до 

Малого Полісся. На схід від долини Ікви (Здолбунівський, Острозький райони) Мале 

Полісся різко звужується і утворює Острозьку прохідну долину.  

У табл. 2.2 наведені геоморфологічні райони [406]. Більш детально 

охарактеризуємо геологічні умови та рельєф міста Рівне.  

Місто розташоване в межах Волино-Подільської височини на Рівненському 

лесовому плато, яке глибинними розломами відділяє Мале Полісся від Волинського 

Полісся. У Рівненське лесове плато врізається, розділяючи його на дві частини у 

субмеридіональному напрямку, долина р. Устя з однією заплавною і надзаплавною 
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терасами. Геологічна будова на території міста представлена протерозойськими, 

палеозойськими, мезозойськими і кайнозойськими відкладами [406-411]. Основною 

рисою геологічної будови Рівного є те, що місто знаходиться в межах Волинської 

лесової товщі, яка входить до складу Волино-Подільської плити. Більшістю геологів 

та фізико-географів плита розглядається як розбитий складною системою розломів 

західний схил Українського кристалічного щита, який крутими східцями (блоками) 

падає на захід до Галицько-Волинської западини. Гірські системи Українського 

кристалічного щита, які сформувались в докембрії, протягом всього фанерозою 

залишались суходолом, а прилеглі до них території Волино-Подільської плити 

періодично затоплювались морем під час трансгресій. По мірі заглиблення 

геосинклінального прогину море зміщувалось на захід до Передкарпаття. 

Перерви в осадонагромадженні в геологічному часі співпадають з висхідними 

фазами розвитку Карпат. Відклади домезозойського періоду в межах Рівного та 

околиць представлені породами верхньопротерозойської валдайської серії. Вона 

складається з нижньої і верхньої товщ. Нижня представлена буро-сірими 

пісковиками з численними прошарками темно-коричневих алевролітів та аргілітів 

потужністю 70-90 м. Верхня товща представлена перешаруванням сірих алевролітів 

і аргілітів, що мають потужність 100-150 м. Серед палеозойських відкладів 

найбільш характерні для території міста Рівне кембрійські, силурійські та ордовицькі 

відклади. 

У мезозойській ері продовжилась значна перерва в осадконагромадженні, яка 

перервалась трансгресією лише в крейдовому періоді. Тому майже вся територія 

Рівненської області, в т.ч. і міста Рівне, перекрита значною товщею верхньокрейдових 

порід сеноманського, туронського, сантонського ярусів.  
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Таблиця 2.2  

Характеристика геоморфологічних районів у межах досліджуваної території 

Геоморфологічний район Площа, 

тис.км
2
 

Абсолютні висоти Густота ерозійного по 

членування, км/ км
2
 

Глибина 

ерозій-

ного врізу, 

м 

Домінуючі форми і 

типи рельєфу 

Основні сучасні 

геоморфологічні 

процеси Макс. Мінім. Загальна Гідрограф 

1 2 3 4 5 6 7 9 9 

Геоморфологічна область Поліської акумулятивної низовини 

Геоморфологічна під область Волинського Полісся 

Костопільська денудаційна 

рівнина 

1,82 220 155 0,0 – 0,50 0,38 5 – 20  Розлогі крейдяні 

горби, болота 

Карстоутворення, 

заболочування 

Геоморфологічна область Волино-Подільської ерозійної рівнини 

Геоморфологічна підобласть Волинської височини 

1. Рівненська 

хвилястогорбиста 

височина: 

        

- Остожецька височина 1,12 277 185 0,3 – 1,4 0,39 30 – 10  Радіальні річкові 

долини, балки 

Водна ерозія 

 

- Рівненське плато 1,36 308 175 0,2 – 2,0 0,34 30 – 10 Балки, чіткі долини, 

місцями яри 

 (переважно 

площинного змиву, 

вибіркове і локальне 

яро утворення), 

локальне 

заболочування заплав, 

просадочність 

відкладів лесового 

комплексу, суфозія 

- Гощанське плато 1,02 235 180 0,0 – 0,8 0,44 20 – 80  Широкі балки, розлогі 

вододіли 

 

2. Повчанська 

структурно-горбиста 

височина 

1,04 358 198 0,6 – 0,8 0,31 40 – 12  Глибокі балки та 

долини, старі яри 

3. Мізоцька горбиста 

височина  

1,04 342 190 0,2 – 0,8 0,3 40 – 15  Глибокі долини, 

балки, активні яри  

Геоморфологічна під область Малого Полісся 

Острозька прохідна долина  0,71 245 190 0,1 – 0,4 0,34 10-80 Болота, еолові та 

ерозійні останці 

Заболочування, ерозія. 
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Зокрема, відклади сеноманського ярусу поширені на північ від Рівного і 

надставлені теригенними відкладами (зеленувато-сірі пісковики з численними 

гальками кремнію і фосфоритів), мають незначну потужність (менше 10 м). 

Найбільш поширеними на території Рівного є відклади туронського ярусу. 

Вони представлені білою писальною крейдою, зеленувато-сірими мергелями та 

крейдоподібними білими вапняками з включенням кременю.  

Потужність їх становить 20-45 м. Відклади коньякського ярусу представлені 

порівняно слабо – лише на захід і південь від самого міста. Їх геологічний склад 

близький до попереднього ярусу. Палеогенові відклади представлені утвореннями 

київського ярусу, який складений сірими і голубуватими алевритами, зеленуватими 

кварцево-глауконітовими пісками. Загальна їх потужність 10-15 м. Поширені на 

південній та східній околиці міста. 

Неогенові відклади на південному заході та сході міста представлені 

сарматським ярусом (піски, вапняки, глини потужністю до 30 м). За площею 

поширення дані відклади поступаються лише туронським. 

Четвертинні відклади традиційно для півночі Лісостепу складені болотними та 

алювіальними фаціями. Специфіка літологічного складу верхньочетвертинних 

відкладів для м. Рівного характеризується значним поширенням лесового комплексу 

бузького ярусу. Вони представлені лесами та лесовидними суглинками палево-

сірого кольору макропористими, карбонатними потужністю 6-10 м., які 

підстеляються сірими глейованими викопними ґрунтами. Леси мають величезне 

значення для формування природи міст – на них розвиваються родючі темно-сірі та 

чорноземовидні ґрунти. 

Абсолютні висоти території м. Рівного змінюються в межах 182-248 м. Найвищі 

вершини знаходяться на західних, східних і північних околицях міста, або навіть і за 

його межами. У той же час більша частина міста, в тому числі і центр характеризується 

пониженими відносними висотами. Це несприятливо впливає на характер 

розсіювання забруднюючих речовин, спричиняє їх підвищену акумуляцію 

елементами ландшафту. Значно поширеними є яри і балки.  

Основою сучасного рельєфу є верхньокрейдові відклади. Рельєф поверхні 
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хвилясто-горбистий, характерний значний розвиток ерозійних балок, ярів, карстово-

суфозійних воронок і западин. Горби плосковершинні, схили їх пологі і поступово 

переходять у борти долин і балок. Круті схили характеризуються обривистими 

ділянками, зсувами. 

На території міста широко розповсюджені техногенні форми рельєфу, що 

значно ускладнюють геоморфологічні умови території (відпрацьовані та діючі 

кар’єри, численні насипи та дамби, обвалування полів фільтрації, воронки і западини 

техногенного походження, канави, штучні водойми тощо). Останнім часом досить 

поширеними стають у межах міст несприятливі геологічні процеси. Зокрема, водна 

ерозія (переважання площинного змиву, вибіркове і локальне яроутворення), 

локальне заболочування заплав, просадки лесових відкладів, суфозія. 

Клімат досліджуваної території – помірно-континентальний, за характером 

вологозабезпечення – це зона достатнього зволоження. Він знаходиться під досить 

великим впливом Атлантики, а також Азіатського континенту та Арктики [406, 411].  

Найбільш холодний – січень, середньомісячна температура повітря становить 

–5,4
о
С. Абсолютний мінімум температури повітря в цей період складає –38,0

о
С. 

Максимум тепла припадає на липень, в цей час зафіксовано найвищу температуру 

повітря 37
о
С, середньомісячний її показник становить 17,8

о
С. Кліматична норма 

середньорічної температури повітря складає 7,1
о
С, річна норма опадів – 568 мм 

[411]. Для досліджуваної території характерна досить висока вологість повітря, 

помірні температури, значна кількість атмосферних опадів (табл.2.2- 2.3). Середня 

річна температура повітря за багаторічний період склала 6,9 °С. Амплітуда її 

коливання за багаторічними даними становить 4,7 °С. Перехід температури через 

0°С відбувається 17 березня навесні і 2 грудня взимку. Таким чином, тривалість 

періоду з позитивними температурами близько 260 днів. [406].  
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Таблиця 2.3  

Середні місячні і річні (tсер), абсолютний максимум (tмакс) та абсолютний мінімум 

(tмін) температури повітря (С) [12] 

 
0
С І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Рівне, АМСТ 

tсер -5,5 -4,4 -0,3 7,5 13,4 16,9 18,1 17,4 13,2 7,3 2,2 -2,5 6,9 

tмакс -2,5 -1,2 3,6 12,7 19,0 22,7 23,9 23,2 18,8 11,8 5,0 0,0 11,4 

tмін -8,5 -7,4 -3,5 3,2 8,1 11,7 13,0 12,4 8,6 3,6 -0,1 -4,9 3,0 

м.Дубно 

tсер -5,5 -4,4 -0,3 7,5 13,4 16 18,1 17,4 13,2 7,3 2,2 -2,5 6,9 

tмакс 9 13 23  31  32 35  36  37 33  27 19  15  37  

tмін -34 -29  -25  -7  -4  1  6  2 -3  -10  -20  -26  -34  

 

Таблиця 2.4 

Середні місячні та річні показники вологості повітря [12] 

 

Таблиця 2.5 

Середня місячна і річна швидкість вітру (м/с) [12] 

Місяць 
І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Рівне, АМСТ 

Швидкість вітру м/с 5,8 6,1 5,7 4,9 4,3 4,0 3,8 3,7 3,9 4,5 5,5 5,5 4,8 

м. Дубно 

Швидкість вітру м/с 5,8 6,1 5,7 4,9 4,3 4,0 3,8 3.7 3,9 4,5 5,5 5,5 4,8 

 

Показники / Місяць 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Рівне, АМСТ 

Відносна вологість 

повітря,% 

85 85 80 72 70 71 74 76 78 82 87 87 79 

Дефіцит вологості, гПа 0,6 0,7 1,4 3,5 6,1 7,0 6,9 5,9 4,2 2,0 1,0 0,7 3,3 

м. Дубно  

Відносна вологість 

повітря, %  

86 86 82 74 70 71 73 75 77 82 88 89 79 

Дефіцит вологості, 

 гПа 

0,7 0,6 1,2 3,3 5,6 6,6 6,7 6,7 4,2 2,1 0,9 0,6 3,2 
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Рис.2.2 Відхилення середніх місячних температур повітря за період 1991-

2020 рр. від стандартної кліматичної норми за 1961-1990 рр. 

Таблиця 2.6 

Дати стійкого переходу температури повітря навесні та восени (АМСЦ Рівне) через 

0, 5, 10, 15ºС. 

  весна осінь 

  0º 5º 10º 15º 15º 10º 5º 0º 

1991-2010 01.03 02.04 24.04 22.05 06.09 06.10 04.11 01.12 

1961-1990 13.03 07.04 28.04 25.05 07.09 03.10 04.11 01.12 

 

Показники відносної вологості (табл. 2.4), змінюються протягом року: 

найвищі спостерігаємо взимку (86-89%), а найнищі – навесні ( 70-75 %). [411]. 

Вітер зумовлюється особливостями атмосферної циркуляції (діяльністю 

баричних центрів, що виникають над північною частиною Євразії і Атлантики). 

Серед них найбільш чітко простежується вплив Ісландської та Середземноморської 

баричних депресій, Арктичного, Сибірського і Азовського баричних максимумів.  

Як видно з "рози вітрів" (рис.2.3), переважають вітри південно-

східного,південного, західного і північно-західного напрямків. Вітровий режим 

зумовлюється головним чином атмосферною циркуляцією і характером 

підстилаючої поверхні. У холодну пору року переважають південно-східні, південні, 

південно-західні та західні вітри. Навесні – вітри південно-східного та північно-

західного напрямків. Влітку домінують вітри західних та північно-західних 

напрямків, на початку осені переважаючими є спочатку південні та західні вітри 

(вплив Азовського антициклону), а з другої половини осені починають переважати 
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вітри з південного сходу, які знаменують перехід до зимового типу атмосферної 

циркуляції (додаток Б. рис.Б.1). 

Швидкість вітру в середньому за рік становить для міста Рівне становить 3,3 

м/с. Кількість днів із швидкістю вітру більше 15 м/с змінюється з року в рік від 11 до 

37 днів за рік. Повторюваність вітру, швидкість якого складає більше 10 м/с, 

становить 5% [411].  

Таблиця 2.7 

Середня багаторічна повторюваність напрямків вітру Рівне, АМСТ [12] 

Метеостанція Назва румбів 

Пн Пн. С С Пд. С Пд Пд. З З Пн. З Штиль 

Повторюваність 

вітрів,  

8 6 9 16 11 11 24 15 11 

 

 

Рис. 2.3. . Роза вітрів (м. Рівне) 

Середня швидкість вітрів для метеостанції Дубно становить 3,7-6,1 м/с (у 

зимово-весняний період вища, ніж влітку та восени). Проте в окремі дні, особливо у 

холодну пору року, швидкість вітру може сягати 10-15 м/с. Зафіксовано абсолютний 

максимум швидкості вітру в місті Дубно, який становив 40 м/с. Середня місячна і 

річна швидкість вітру наведена в табл. 2.4. [411] 

Середньорічна кількість опадів для міста Рівне становить близько 569 мм 

(табл. 2.8), що пояснюється переважаючими висотами Рівного.  
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Таблиця 2.8 

Середня кількість опадів м.Рівне, (мм) [12] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік  

30 29 26 41 56 81 84 63 48 38 36 37 569 

 

За холодний період випадає 143 мм, а за теплий - 470 мм. Мінімальна 

кількість опадів - 285,6 мм (1961 р.), а максимальна - 764 мм (1974 р.). 

Внутрішньорічний хід опадів має літній максимум і зимовий мінімум. Стійкий 

сніговий покрив формується в кінці другої декади грудня і характеризується 

значною варіативністю та нестабільністю (від 0,1 до 0,7 м). Середня річна кількість 

опадів на досліджуваній території за багаторічний період спостережень змінювалася 

у межах від 600 до 700 мм. Переважають опади в рідкій фазі. 

В загальному клімат сприятливий для вирощування сільськогосподарських 

культур, але практично у всі роки їх врожайність обмежується дефіцитом опадів та 

нерівномірністю їх приходу [411]. 

Ґрунтовий покрив. Найпоширенішими типами грунтів агросфери є темно-сірі 

опідзолені та сірі опідзолені, дерново-підзолисті, опідзолені, дерново-оглеєні та 

болотні грунти, 60% дерново-підзолистих грунтів інтенсивно використовуються в 

сільськогосподарському виробництві (рис.2.4) [403-405, 408]. 

В Костопільському районі переважаючими грунтами є: дерново-підзолисті, 

піщані і супіщані, в Гощанському- залежно від зовнішніх фізико-географічних умов, 

у межах району виділяють такі основні типи ґрунтів дерново-підзолисті та їх 

підтипи, чорноземи опідзолені, лучні та лучно-чорноземні, чорноземи вилужені, 

темно-сірі та сірі лісові ґрунти, в Здолбунівському районі - дерново-підзолисті, 

темно-сірі та сірі лісові ґрунти, ясно-сірі та сірі опідзолені, а також чорноземи, в 

Дубенському районі переважаючими грунтами є: ясно-сірі та сірі опідзолені,темно 

сірі лесові, опідзолені чорноземи, зрідка - глибокі чорноземи. Значні площі в долині 

річки Іква займають заплавні землі., у Млинівському - грунти переважно дерново-

підзолисті піщані (29,3% площі району) та дерново-глейові, торфоболотні 

різновиди. У Острозькому районі складні природні умови, і, в першу чергу, 
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розмаїття приповерхневих геологічних утворень (материнських порід), зумовили 

строкатість і різноманітність ґрунтового покриву описуваної території. За даними 

ґрунтових обстежень, у території району, було виділено такі типи ґрунтів: дернові, 

світло-сірі, супіщані, опідзолені чорноземами, суглинки слабо гумусні, місцями з 

прошарками глинистого піску. У Рівненському районі грунтовий покрив 

різноманітний: дерново-прихованопідзолисті піщані, дерново-підзолисті піщані та 

глинисто-піщані, темно-сірі та сірі лісові, чорноземи опідзолені, чорноземи 

вилугувані, дернові глеєні та болотні. 

Ґрунти зони Лісостепу (південна частина досліджуваного району) 

сформувались на лесах і лесовидних суглинках і представлені в основному сірими 

опідзоленими та чорноземами малогумусними зі слідами опідзолення. 

Переважаючими грунтами агросфери – темно-сірі, дерново-підзолисті грунти із 

різним ступенем опідзолення, оглеєння та механічним складом. Вони утворились 

під пологом хвойних і мішаних лісів з трав'янистою рослинністю, що сприяло 

формуванню таких грунтових горизонтів: гумусо-елювіального (18-25 см.), 

елювіального та ілювіального. Вміст гумусу в орному шарі цих грунтів досить 

низький і коливається в межах від 0,7-1,0% у піщаних і супіщаних до 1,5-2,0% у 

суглинкових відмінах.  

Вони ущільнені (1,40-1,55г/см3), мало запасають вологи, мають високу водо- і 

повітропроникність, низьку ємність вбирання і містять недостатньо основ та 

пожнивних речовин, реакція грунтового розчину в них кисла - рН сольове 4,2-5,2.  

Дерново-підзолисті глеюваті грунти розташовані окремими масивами та 

плямами на слабо дренованих вододілах або пониженнях із слабким стоком в 

умовах надмірного зволоження. Вони мають, як правило, нижчу родючість через 

несприятливий водно-повітряний режим і більш кислу реакцію грунтового розчину. 

Серед болотних грунтів найбільш використовуються торф’яники. Вони утворились 

при надмірному зволоженні та відкладенні болотної рослинності на поверхні грунту. 

В найбільш поширених відмінах гумусовий або торфово-гумусовий горизонт 

становить від 15-20 до 40-50 см, а нижче розташовані інші оторфовані горизонти або 

оглеєний горизонт з вохристими плямами і темними конкреціями. Заболочені  
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Рис. 2.4. Грунти досліджуваної території [410] 
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грунти у природному стані - малопродуктивні, їх використовують здебільшого як 

сіножаті. При правильному застосуванні широкого комплексу агротехнічних заходів 

на осушених болотних грунтах і торфовищах можна одержувати високі врожаї, 

особливо кормових культур. Після осушення і проведення агромеліоративних 

заходів болотні ґрунти можуть перетворюватись у високопродуктивні 

сільськогосподарські угіддя. На них вирощують високі врожаї овочів, картоплі, 

багаторічних трав, та інших культур. Із чорноземного типу на території зони 

Лісостепу переважають чорноземи опідзолені, менші площі займають чорноземи 

неглибокі та глибокі малогумусні, а також чорноземи вилуговані. Це також досить 

поширені ґрунти. Утворились чорноземні ґрунти на суглинкових лесових 

породах.Характерною особливістю цих ґрунтів є те, що в них нагромаджена значна 

кількість гумусу. Досить високі запаси фосфору та калію. Реакція ґрунтового 

розчину сама різноманітна – від середньокислої до лужної. За своєю природною 

родючістю це найкращі ґрунти області. 

Територія, яка охоплює південну частину Здолбунівського, Дубнівського, 

Острозького районів представлена ґрунтами на продуктах вивітрювання 

карбонатних порід. 

До цієї групи віднесено дернові та чорноземні ґрунти, що утворились 

переважно на продуктах вивітрювання крейдяних мергелів і тому, як правило 

закарбоначені по всьому профілю. Ці ґрунти ще називають перегнійно-

карбонатними, їх площа становить понад 34 тис. га. За гранулометричним складом 

вони різноманітні – від супіщаних до середньо суглинкових. Гумусовий горизонт 

різної глибини – 25–70см. Вміст гумусу незначний. 

За гранулометричним складом досліджувані грунти різноманітні – від піщаних 

до важко суглинкових. Слід зазначити, що в основному досліджувані грунти 

характеризуються легким гранулометричним складом, вони не мають зв’язкості, 

природної структури. Їм властива дуже низька вбирна здатність, слабка буферність, 

низький вміст гумусу, рухомих форм азоту, фосфору і калію, підвищена 

кислотність, що в значній мірі знижує їх природну родючість (табл.2. 9).  
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Таблиця 2. 9 

Розподіл площ орних земель за гранулометричним  

складом ґрунтів , тис.га. 

 

Район,  

Гранулометричний склад грунтів  

важко- 

суглинкові 

середньо- 

суглинкові 

легко- 

суглинкові 

супі-

щані 

зв’язано-

піщані 

Піщані 

Костопільський - 0,03 0,90 9,04 15,96 7,81 

Гощанський - 7,86 31,29 4,75 2,74 0,05 

Дубенський 0,64 23,57 28,92 4,41 3,11 1,11 

Здолбунівський - 6,22 27,77 0,54 0,28 0,06 

Млинівський - 8,88 52,66 0,52 0,03 - 

Острозький 0,32 14,64 13,99 2,84 1,88 0,71 

Рівненський 0,02 10,62 47,37 2,51 4,16 1,03 

Всього  0,98 71,82 202,9 24,61 28,16 10,77 

 

На території дослідження яскраво виражені ерозійні процеси, що зумовлено 

рельєфом території. Найбільші площі еродованих орних земель сформовано у 

Рівненському, Млинівському та Дубенському районах. Площі орних земель, що 

піддаються ерозії представлені у табл. 2.10. З таблиці видно, що біля 21, 4 тис.га 

земель піддаються ерозії через різкі перепади висот і формування схилів більше 7 

градусів. Формування таких процесів спонукають гідрологічні умови території. 

Таблиця 2.10 

Площі еродованих орних земель, тис.га. 
Район  Площа еродованих і ерозійно-небезпечних орних земель, тис.га. 

Всього  За крутизною схилів 

3-5 
0
 5-7 

0
 >7 

0
 

Костопільський 0,3 0,2 0,1 - 

Гощанський 12,7 4,6 3,5 1,6 

Дубенський 26,3 7,6 5,3 5,1 

Здолбунівський 15,5 4,5 3,4 3,3 

Млинівський 26,4 9,7 5,9 3,6 

Острозький 10,2 3,4 2,4 1,9 

Рівненський 34,1 9,2 8,9 5,9 

Всього  125,5 39,2 29,5 21,4 

 

Гідрологічні умови. Гідрологічні умови характеризуються за типами водних 

об'єктів та їх природним особливостям. Відносно високе зволоження досліджуваної 

території, зумовлене не стільки надмірною кількістю атмосферних опадів, скільки 
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досить стабільним переважанням опадів над випаровуванням, у сприятливих умовах 

рівнинного рельєфу є одним з вирішальних факторів формування густої сітки і 

різноманітної мережі поверхневих вод, представлених численними річками, 

каналами, природними та штучними водоймами і болотами. Річкова мережа 

досліджуваного району належить до бассейну річки Прип’ять. Головними річками є 

середні річки Горинь, Стир, Іква. Річка Горинь протікає через Острозький 

Рівненський, Костопільський райони, її основні притоки малі річки Стубла і Устя – 

через Рівненський та Здолбунівський район і р.Збитинка що протікає Дубенським та 

Здолбунівським районом.  

Таблиця 2.11  

Характеристика річкової мережі території дослідження [412] 

Райони  Найменуван-ня 

рік  

Куди 

впадає ріка 

Райони  Найменуван-

ня рік  

Куди 

впадає ріка 

Дубенський Іква Стир Млинівський Стир Прпять 

Ситенька Іква Пляшівка Стир 

Тартацька Іква Іква Стир 

Їловка Тартацька Тартацька Іква 

Бущанка Тартацька Стубла Горинь 

Біла Тартацька Рівненський Горинь Припять 

Здолбунівський Горинь Припять Устя Горинь 

Вілія Горинь Стубла Горинь 

Збитенька Вілія Путилівка Горинь 

Борисівка Стубла Костопільський Горинь Припять 

Кутянка Вілія Замчисько Горинь 

Бущанка Збитенька Боркова Горинь 

Гощанський Горинь Припять Зульня Замчисько 

Устє Горинь    

Корчик Случ    

 

У річному ході рівнів води на річках досліджуваної території простежується 

певна закономірність: інтенсивне підняття рівнів навесні (під час повені) змінюється 

помітним їх зниженням влітку та взимку (межень), причому рівні зимової межені 

майже завжди встановлюються вище, ніж влітку. Межений хід рівнів переривається 

короткочасними підняттями під час літніх та осінніх дощових паводків. 
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2.3. Природно-ресурсний потенціал агросфери  

Природно-ресурсний потенціал - важливий фактор розміщення продуктивних 

сил, який включає природні ресурси і природні умови. Відповідно до найбільш по-

ширеного трактування під природними ресурсами розуміють тіла й сили природи, 

які за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть бути використані для 

задоволення потреб людського суспільства.  

Мінеральні ресурси. Тривалий перебіг подій геологічної історії сприяв 

нагромадженню різноманітних корисних копалин. Тому корисні копалини 

досліджуваної території тісно зв’язані з її геологічною будовою. 

Мінеральні ресурси досліджуваного регіону представлені переважно 

будівельними матеріалами: базальт, пісок, вапняк, крейда, глина, суглинок, 

фосфорити, а також торф. Родовища досліджуваного регіону, що експлуатуються 

представлені додатку Б (табл. Б.1) [406,407]. 

На досліджуваній території досить широко представлені мінеральні води. 

Найбільше поширення мають хлоридно-натрієві води. Подібні води відкриті 

свердловинами на глибинах від 70 до 750 м у вулканогенних та уламкових відкладах 

першого структурного поверху Волино-Подільської плити (пізній протерозой - 

палеозой) і вже зараз широко використовуються на розлив. На більших глибинах 

(понад 1000 м) майже по всій території зустрічаються високомінералізовані 

різновиди хлоридно-натрієвих вод, які часто вміщують і досить високі концентрації 

брому та йоду, що визначає їх бальнеологічне значення. Особливо перспективні 

родовища таких вод пов'язані з районами тектонічних розломів, де вони значно 

наближаються до поверхні, залягаючи на глибинах 200-300 м. Родовища хлоридно-

натрієвих вод є с. Олександрія Рівненський район, с. Верхівськ та с. Олишва, с. 

Жобрин Рівненського району. 

Окремими свердловинами на глибинах 70-130 м виявлені слабомінералізовані 

залізисті води, які можуть використовуватися для бальнеологічних потреб (с. 

Новоукраїнка, с. Колодинка Рівненського району). 

У Дубенському районі знайдені сульфатно - натрієві води питного 

призначення з мінералізацією 3-6 г/дм
3. 
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Водні ресурси. Водні ресурси досліджуваного регіону представлені 

поверхневими та пілземними водами, які рівномірно представлені на території. 

Характеристика річок, озер, водосховищ представлена вище. Для агросфери 

досліджуваного регіону значну роль відіграють малі річки, озера ставки, які є 

резервуарами прісних вод та джерелом водопостачання підприємств, міст, селищ, 

сільськогосподарських угідь Не менш важливим для агросфери є запаси підземних 

вод, котрі задовольняють потреби сільського, міського населення в питній воді. Слід 

зазначити, що за гідрогеологічним районуванням територія знаходиться в межах 

Волинсько-Подільського артезіанського басейну. Забезпеченість підземними водами 

для досліджуваного регіону має велике значення, оскільки господарсько-питне 

водопостачання населення повністю проводиться за рахунок підземних вод.  

Запаси підземних вод досліджуваного регіону представлені в табл. 2 .12 

Таблиця 2 .12 

Запаси підземних вод [412] 

№ п/п Назва району Запаси підземних вод, млн.м
3
/рік 

  Прогнозні ресурси Затверджені 

запаси 

% від прогнозних 

ресурсів 

1 Гощанський 129,612 23,361 18,0 

2 Дубенський 92,637 14,600 15,8 

3 Здолбунівський 55,553 13,870 25,0 

4 Костопільський 135,488 7,300 5,4 

5 Млинівський 101,762 7,180 7,1 

6 Рівненський 165,820 57,907 34,9 

 Разом:  680,87  
 

124,218 106,2 

Територія має значні запаси підземних вод. Найбільші запаси підземних вод 

як прогнозні так і затверджені до використання має Рівненський та Здолбунівські 

райони. Слід зазначити, що водопостачання міста Рівне здійснюють саме з цих 

районів. 

Земельні та лісові ресурси. Земельний фонд досліджуваної території 

представлений у таблиці 2.13. Аналіз використання земельного фонду показав, що 

загальна площа сільськогоссподарських угід складає від 51,2% для Костопільського 

району до 83,4 % для Гощанського району. 
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Таблиця 2.13 

Земельний фонд досліджуваної території у 2019р. 

 

Показник 

Острозький 

район 

Костопільський 

район 

Гощанський 

район 

Рівненський 

район 

Здолбунівський 

район 

Млинівський 

район 

Дубенський 

район 

Площа, 

га 

% Площа, 

га 

% Площа, 

га 

% Площа, 

га 

% Площа, 

га 

% Площа, 

га 

% Площа, 

га 

% 

Ліси та лісо 

вкриті площі 

17600 25,4 59840 40 4718 6,8 27968 23 16480 25 17388 18,4 29914 24,4 

Забудовані землі 2079 3 4038 2,7 2577 3,7 6809 5,6 1318 2 3969 4,2 4531 3,7 

Водні об’єкти 1316 1,9 2394 1,6 1597 2,4 2067 1,7 940 1,4 1228 1,3 1791 1,5 

Прибережна 

рослинність 

1594 2,3 4787 3,2 2059 2,9 2310 1,9 1064 1,6 2929 3,1 3669 2,9 

Заболочені землі 624 0,9 1945 1,3 571 0,8 974 0,8 356 0,5 1701 1,8 1657 1,4 

Загальна площа 

сільськогоспо-

дарських угідь, 

 в тому числі: 

 

 

 46085 

 

 

66,5 

 

 

76595 

 

 

51,2 

 

 

57629 

 

 

83,4 

 

 

81472 

 

 

67 

 

 

45790 

 

 

69,5 

 

 

67300 

 

 

71,2 

 

 

81038 

 

 

66,1 

рілля 33903 49 51611 34,5 46076 66,6 66500 56 34890 53 61800 65,4 64091 52,3 

багаторічні 

насадження 

483 0,7 1944 1,3 552,8 0,8 1500 1,2 882 1,3 479 0,5 967 0,8 

сіножаті 4896 7,1 10173 6,8 5113 7,4 5700 4,7 4673 7,1 1786 1,9 7350 6 

пасовища 6803 9,7 12867 8,6 5887 8,6 6200 5,1 5345 8,1 3235 3,4 8630 7 

Сума 69300 100 149600 100 69151 100 121600 100 65920 100 94500 100 122600 100 
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Розореність території складає у межах 34,5% для Костопільського району до 

66,6 % для Гощанського району 9рис.2.5). Найвищий відсоток забудованих земель 

характерний для Рівненського району, що обумовлено щільною забудовою сільськими 

населеними пунктами навколо міста Рівне. 

Лісистість спостерігається у межах від 40 % для Костопільського району (зона 

Полісся) до 6,8 для Гощанського району (рис.2.6). Низьким % лісистості 

відзначений і Млинівський район. Слід зазначити, що оптимальне значення 

лісистості для України прийняте 20%, що значно є нижчим показником від світового 

та європейського показника, який дорівнює відповідно 31,8 та 33,4. 

Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними 

породами представлено на рис. 2.7. У рослинному покриві чітке місце займають 

хвойні породи (58,3%). Більш скромну роль відіграють м’яколистяні (30,7%) та 

твердолистяні (11%). За даними І. Бережного у природному складі деревної 

рослинності чільні місця займають сосна (69% лісовкритої площі), дуб звичайний та 

береза (по 10%), а також вільха чорна (3%). Інші породи (граб, осика, ясен, ялина та 

ін.) займають незначні площі.  
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Рис. 2.5. Розореність агросфери 
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Рис. 2. 6. Лісистість агросфери  

 

 

  

 

Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянок за панівними породами

58,3%

0,3%

1,4%

1,7%

20,3%

50,0%

2,4%2,8%

40,0%10,0%

4,9%

20,0%
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20,0%
30,0%

Сосна звичайна Модрина Європейська Дуб звичайний

 Граб звичайний  Клен гостролистий Береза повисла

Вільха чорна Горіх грецький Ялина європейська

Дуб червоний Бук лісовий Ясен звичайний

Клен-явір Осика Верба ламка
 

Рис 2.7. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними 

породами 
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Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, 

природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, 

естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної 

різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання 

загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу 

навколишнього природного середовища. 

Рівненська область за рівнем заповіданості входить в п’ятірку кращих в 

Україні. За оцінкою багатьох спеціалістів відсоток заповіданості Рівненщини мав би 

бути ще більшим - не менше 10%. Природно-заповідний фонд (ПЗФ) агросфери ЗВУ 

станом на 1.01.2019 р. охоплює територію 1271,3 га що становить 2,3% території 

області [412, 415]. Природно-заповідний фонд досліджуваної території 

представлений в додатку Б (табл. Б.2, Табл. Б.3).  

 

2.4. Методологія досліджень 

Кризові явища агросфери ЗВУ досліджували на прикладі типової для 

Західного агропромислового регіону урбосистеми Рівного (площа 5,8 тис. га, 

населення – 244,8 тис. осіб) та його зони впливу на агросферу радіусом до 100 км, 

площею 6 234 км², що охоплює СЕЕС адміністративних районів: Рівненський, 

Здолбунівський, Гощанський, Костопільський, Млинівський, Костопільський, 

Осторозький, що об’єднують сто шістдесят СЕЕС сільських рад та селищ. Для 

дослідження екологічного стану урбосистеми її територію було поділено з 

урахуванням промислового та транспортного навантаження на 4 сектори, кожен з 

яких містить 9 тест-полігонів. Моніторингові ділянки для дослідження агросфери на 

локальних рівнях представлено територіями 160 сільських, селищних рад на 

субрегіональному рівні територіями 7 адміністративних районів, що обумовлено 

наявністю відомчих баз даних. 

Програма досліджень передбачала проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень із наступним опрацюванням результатів 

математико-статистичними методами. Характеристика природних умов, 

господарсько-виробничої діяльності, розмірів антропогенного впливу на довкілля, 
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рівні забруднення складових довкілля виконана на основі опублікованих 

літературних джерел та архівних матеріалів, статистичних збірок та звітів про стан 

навколишнього природного середовища. Показники забруднення атмосферного 

повітря, стану поверхневих та підземних вод, розвитку ПЗФ визначали за 

«Доповідями про стан навколишнього природного середовища в Рівненській 

області» (за 1990–2017 рр.) [412-420]. Рівні захворюваності населення 

встановлювали за даними статистики Обласного управління охорони здоров’я.  

Провідним методологічним підходом до вивчення агросфери зони впливу 

урбосистем є принцип системності, який передбачає розгляд об’єкта дослідження як 

складного цілісного утворення, у якому сформована сукупність взаємодіючих 

ієрархічних підсистем: економічної, соціальної та екологічної, а методологічною 

основою є наступні положення: урбосистема й агросфера ЗВУ функціонує як одне 

ціле за рахунок взаємозв’язків між підсистемами, компонентами, елементами; вони 

є динамічними; здатні до розвитку, самоорганізації та ускладнення; штучно-

природними, тому їхня стійкість залежить від управління та діяльності людини. 

Розроблено методологію дослідження агросфери зони впливу урбосистеми, 

яка містить чотири логічно-послідовних блоки, що забезпечують комплексне 

використання загальних, адаптованих та авторських методик (рис. 2.8).  

1. Визначення типових передумов зародження та становлення агросфери ЗВУ 

здійснюється з використанням історико-екологічного аналізу (адаптованого 

історико-географічного аналізу, Ковальчук І.П., 2003 [421]), який полягає у 

реконструкції доісторичний умов, застосування макроскопічного підходу до 

побудови інформаційної моделі та використання інформації в якості інструмента 

для оцінювання стану природного середовища урбосистеми, відтворення 

територіальних поселень, зміни чисельності населення, антропогенного 

навантаження, встановлення трансформаційних процесів природних екологічних 

систем та урбосистеми в цілому. Аналіз компонентів урбосистеми на різних стадіях 

розвитку складається з ретроспективного аналізу стану природних комплексів, стану 

забудови, техногенного навантаження, що дозволяє провести систематизацію  
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Рис.2.8 Методологічна схема дослідження агросфери зони впливу урбоситеми
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отриманої інформації, виділити періоди розвитку урбосистеми, агросфери та 

становлення агросфери ЗВУ. 

2. Дослідження структурно-функціонального стану урбосистеми 

проводиться для встановлення основних чинників та тенденцій розбансування 

урбоситеми на основі опублікованих літературних джерел та архівних матеріалів, 

статистичних збірок та доповідей про стан довкілля з використанням 

ретроспективного аналізу та систематизації підібраних автором показників, які 

відображають СЕЕ стан урбосистеми та дозволяють встановити тенденції, 

закономірності антропогенного навантаження на урбосистему. Оцінка 

аеротехногенного забруднення здійснюється за середньомісячними та максимально-

разовими концентраціями у кратності перевищень гранично-допустимих 

концентрацій за пріоритетними забруднюючими речовинами, які вносять 

найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря урбосистеми, вимірюються 

стаціонарними постами Гідрометцентру за стандартними методиками та методами 

згідно з РД 52.04.186-89 Керівний документ щодо здійснення контролю за 

забрудненням атмосфери (1989 р.), ГОСТ 17.2.3.01-86 Охорона природи. 

Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів (1986 р. № 3359). 

Інтегральна оцінка стану довкілля і визначення рівня екологічної безпеки людини та 

біоти проводиться за «Методикою розрахунку умовних показниківушкодження 

стану навколишнього середовища за токсико-мутагенним фоном», ділення тест-

полігонів проводили згідно методичних рекомендацій «Обстеження та районування 

території за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об'єктів довкілля з 

використанням цитогенетичних методів», екологічний стан урбосистеми 

визначається за результатами польових та лабораторних досліджень на основі 

аналізів пилку, мазків епітеліоцитів слизової оболонки дітей дошкільного віку за 

тестами «Стерильність пилку рослин фіто індикаторів», «Частота епітеліоцитів з 

мікроядрами в слизовій оболонці ротової порожнини дітей дошкільного віку» [422]. 

Методи та методики біоіндикаційних досліджень. Оцінювання стану 

урбосистеми проведимо з використання методів біоіндикації. При цьому будемо 

керуватися методичними рекомендаціями "Обстеження та районування території за 
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ступенем впливу антропогенних чинників на стан об'єктів довкілля з використанням 

цитогенетичних методів" [422].  

Стан атмосферного повітря і розбалансування біосистем урбоситем визначали 

за тестами: "Стерильність пилку рослин", "Мікроядерний тест" в соматичних 

клітинах дітей дошкільного віку, які мешкають на території дослідження [422].  

Оцінка токсичності або потенційної мутагенності атмосферного повітря за 

тестами "Стерильність пилку рослин фітоіндикаторів", ″Частота епітеліоцитів з 

мікроядрами в слизовій оболонці ротової порожнини дітей дошкільного віку″ 

передбачала проведення польових та лабораторних досліджень. 

Вибір тест-полігонів. Для проведення біоіндикаційних досліджень 

урбосистеми та подальшого вивчення можливого впливу на прилеглі території, 

територію поділено на 4 сектори: північно-західний, північно-східний, південно-

західний та південно-східний (табл.2.14) Уявно приймемо, центр міста (де 

перетинаються сектори) це перехрестя вулиць Соборної та В.Чорновола. В 

основному це дві транспортні артерії на яких є найбільше транспортне 

навантаження та відповідно зона найбільшого забруднення [423,424]. Ці сектори 

крім стаціонарного навантаження промисловими об’єктами мають добру розвинуту 

транспорту інфраструктуру яка власне і з’єднує місто із іншими обласними 

центрами.  

Таблиця 2.14 

Характеристика секторів урбосистеми 

Номер 

сектору 

Назва сектору Основні транспортні магістралі Основні промислові 

зони 

І північно-західний,  Н-22 (м. Луцьк) 1 промислова зона  

ІІ північно-східний,  Р-05 (м. Сарни) 2 промислова зона 

ІІІ південно-західний  Е-40, М-06 (м. Дубно (м. 

Тернопіль, м. Львів) 

3 і частково 5 

промислова зона  

IV південно-східний  (м. Житомир, м. Київ) 4 і частково 5 

промислова зона 

 

 Польові дослідження. Відбір проб пилку рослин. Для оцінки екологічного 

стану урбанізованої території за тест-системою нами була обрана кульбаба лікарська 

(Taraxacum officinalis Webb.),що належить до родини айстрові (складноцвіті) 
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Asteraceae (Compositae) та відноситься до другої групи стійкості пилку до дії 

несприятливих екологічних факторів. 

Період цвітіння цього фітоіндикатора квітень-червень. Ця рослина є еврибіонтом, 

поширена у всіх досліджуваних секторах. Відбір пилку кульбаби здійснювався з 

кожного сектору в весняно-літній період. При цьому кожен сектор був поділено на 9 

тест полігони (ТП). Відбирали лише добре розвинуті рослини без при знаків 

пригнічення. Відбір проб був здійснений у кожному секторі на відповідних тест-

полігонах, при цьому рівномірно були обстежені селітебні та промислові території. 

Крім цього були проведені детальні дослідження ділянок вздовж дорожніх смуг, 

розташованих поблизу автомобільних доріг. Для цього зразки відбирали на ділянках 

500 м на віддалі 0-5 м від полотна дороги. Відбір пилку кульбаби лікарської 

проводиться одночасно в усіх точках спостереження. З кожної моніторингової точки 

у суху погоду збирають добре розвинуті, готові до розкриття бутони квітів.  На 

кожній ділянці було відібрано до 30 рослин. Бутони фіксували у момент збору у 70 

% етанолі.  

Відбір зразків клітин слизової оболонки ротової порожнини людини. Кожна 

серія досліджень включала групу дітей в кількості 25 чоловік із приблизно 

однаковим співвідношенням статі. У групу для обстеження повинні входити здорові 

та практично здорові діти 5-7-літнього віку, які відбираються за спеціальним 

анкетуванням. Мазки слизової оболонки ротової порожнини брали з внутрішньої 

сторони правої і лівої щоки і нижньої губи за допомогою стерильного ватяного 

тампону на індивідуальній скіпі з послідуючим нанесенням їх на предметне скло. 

Фіксували мазки в суміші спирту 70% й оцтової кислоти 3:1 або у 96%-ному 

етанолі. Термін фіксації складає 1 годину. Потім мазки підсушують на повітрі до 

того моменту, поки не зникає блиск вологи. У такому стані препарати зберігаються 

до фарбування. 

Лабораторні дослідження. Мікроскопічний аналіз здійснювався під 

бінокулярним мікроскопом «Биолам» Р-14 з підсвіткою (збільшення 7х40 чи 7х60) в 

лабораторії кафедри екології технології захисту навколишнього середовища та 

лісового господарства. 
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Зрілі бутони квітів препарувались на предметному склі, на яке попередньо 

крапали йодний розчин. Після чого ми накривали дослідну пробу покривним 

скельцем так, щоб не потрапляло повітря. При необхідності додавали ще 1-2 краплі 

йодного розчину. Через 2-3 хвилини приготований таким чином препарат 

досліджувався під мікроскопом.  

У кожній дослідній пробі розглядали 500 пилкових зерен. Встановлено, що 

клітини стерильного і фертильного пилку відрізняються по кількості крохмалу. 

Фертильні зерна пилку повністю заповнені крохмалом, а стерильні - не мають його 

взагалі або мають лише його сліди. Фертильні зерна пилку забарвлюються у 

вохристо-коричневі тона різної інтенсивності, а стерильні або взагалі безбарвні, 

прозорі, або забарвлюються фрагментарно на 20-30 %, набуваючи слабкий 

практично прозорий світло-жовтий тон.  

По закінчення огляду дослідної проби під мікроскопом здійснювався 

підрахунок стерильних и фертильних пилкових зерен. А далі, згідно методики [422], 

обраховували відсоток стерильності та здійснювали розрахунок умовних показників 

ушкодження стану навколишнього середовища за токсико-мутагенним фоном.  

Для оцінки мутагенності території, використовується тест ″Частота 

епітеліоцитів з мікроядрами в слизовій оболонці ротової порожнини дітей 

дошкільного віку″ (далі МЯ-тест) [420]. 

Чисельність клітин з мікроядрами характеризує ступінь забруднення 

навколишнього середовища мутагенами, тому що мікроядра утворюються як 

результат патологічного мітозу.  

У лабораторних умовах досліджувані мазки фіксують в ацетоалкоголі за Карнуа 

протягом 1 години та фарбують реактивом Шиффа за Фьольгеном. Для 

приготування реактиву Шиффу 1 г основного фуксину для фуксиносірчистої 

кислоти розчиняють в 200 мл киплячої води, остуджують до 50
о
С та додають 20 мл 

1 н. соляної кислоти, остуджують до 25
о
С та додають 1 г сухого метабісульфіту 

натрію (Na2S2O5) та виливають у герметичну колбу. Через добу рідина 

знебарвлюється та має слабо-жовтий колір. 



142 

 

Фарбування за Фьольгеном передбачає попередній гарячий гідроліз біооб’єктів в 

1 н HCl з температурою 60
о
С протягом 6-8 хвилин та фарбування реактивом Шиффа 

0,5-1,5 ч. Після забарвлення мазки проводять через три порції сірчаних вод по 5-10 

хвилин у кожній, промивають у проточній воді та підсушують.  

Мазки аналізували за допомогою біологічного мікроскопу при збільшені 7х60. 

При визначенні частоти зустрічальності клітин з мікроядрами враховували їхню 

кількість і відносили до загального числа переглянутих клітин. У кожному варіанті 

аналізували не менше 1000 клітин. 

Обробка результатів дослідження токсичності або потенційної 

мутагенності атмосферного повітря за тестом "Стерильність пилку рослин 

фітоіндикаторів". Стерильність пилкових зерен визначається у відсотках за 

формулою:  

100
N

G
M ,%        (2.1) 

де М – рівень стерильності пилку, %; 

G – кількість стерильних пилкових зерен; 

N – кількість досліджених пилкових зерен. 

Потім обчислюється помилка підрахунку: 

N

ММ
m

)100( 
 ,%     (2.2) 

при цьому повинна виконуватись умова 3mМ, у протилежному випадку 

необхідно збільшувати кількість спостережень, для того щоб зменшити помилку. 

У зв’язку з тим, що усі біоіндикаційні показники мають свої одиниці виміру, 

необхідно привести їх в єдину безрозмірну систему умовних показників 

ушкодженості (УПУ) біосистем. Це надасть можливість виконати інтегральну 

оцінку стану довкілля за токсико-мутагенним фоном і визначити рівні екологічної 

небезпеки для людини та біоти. Умовний показник ушкодженості біоіндикаторів 

визначають за формулою: 

//

//

ПкомфПкрит

ПкомфПреал
УПУ і




 ,      (2,3) 
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де УПУі – умовний показник ушкоджень біопараметру, спричинений дією різних 

факторів довкілля; Пкомф. і Пкрит. – експериментально (або експертно) встановлені 

значення біопараметра в комфортних та критичних умовах відповідно; Преал. – 

реальне значення біопараметру в досліджуваному варіанті. 

Абсолютна різниця |Пкрит.-Пкомф.| дає уявлення про амплітуду зміни чисельного 

значення параметру під впливом шкідливих факторів навколишнього середовища. 

Визначаючи реальне значення біопараметру на досліджуваній території (Пі) та 

знаючи величини Пкомф. і Пкрит., можна оцінити ступінь зміни параметру під впливом 

несприятливих факторів. Так, різниця |Пі - Пкомф.| дає уяву про ступінь порушення 

біопараметру під впливом шкідливих факторів.  

Оскільки стан об’єктів навколишнього середовища характеризується набором 

ознак, їх можна охарактеризувати інтегральним показником, ІУПУі, що 

обчислюються за формулою: 





n

i

і УПУі
n

ІУПУ
1

1
=

і

n

i ПкомфПкрит

ПкомфПреал

n

















1 //

//1
,    (2,4) 

де ІУПУі - один з інтегральних умовних показників ушкоджень стану 

навколишнього середовища; Пкомф., Пкрит., Преал. - відповідно комфортне, критичне і 

реальне значення одного з n показників.  

Комфортне, критичне значення для показників, що визначаєм наведене у 

додатку1 табл.1.-2. 

Обробка результатів дослідження, щодо оцінка мутагенності території. 

Мікроядерний індекс розраховували за частотою зустрічання клітин з мікроядрами 

за формулою: 

m

n
МЯ           (2.5) 

де n – число клітин з мікроядрами; 

m – загальна кількість досліджених клітин. 

Потім обчислюють показник абсолютного розкиду даних, виходячи з величини 

відносної помилки, яку визначають за формулою: 
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mn

mn
A






)(2
385,1 ,        (2.6) 

де А – відносна помилка; 1,385 – коефіцієнт при чисельності вимірів більше 100;  

Абсолютний розкид даних визначають за формулою:  

МЯAa  ,         (2.7) 

Таким чином, кінцевий результат мікроядерного тестування має вигляд МЯ±а. 

Оцінка токсико-мутагенного стану атмосфери здійсненна за інтегральним 

показником, що складається з двох показників інтегрального умовного показника 

ушкодженості рослин-біоіндикаторів (кульбаба лікарська) (ІУПУ) та інтегрального 

умовного показника ушкодженості за мікроядерним тестом (ІУПУ МЯ), при цьому 

вклад цих показників складає 60 та 40 відсотків 

Методика оцінювання соціо-економіко-екологічного стану урбосистем. 

Оцінку стану соціо-еколого-економічної системи урбосистеми проводили за 

індексом соціо-економіко-екологічного стану [425], що враховував інтегровані 

показники економічної, соціальної, та екологічної підсистеми та визначався за 

принципом поступового «згортання» (агрегування) показників нижчого рівня у 

показники вищого рівня. Методика оцінки СЕЕ стану урбосистеми представлено на 

рис. 2.9 .  

 

Рис.2.9. Структурна схема розрахунку індексу соціо-економіко-екологічного стану 

урбосистеми. 



145 

 

Схема розрахунку індексу СЕЕ стану урбосиcтеми представлено на рис. 2.10. 

 
е1 -індекс зростання обсягу продукції промисловості,%; е2 - частка продукції малих промислових 

підприємств,%; е3 -роздрібний товарооборот на душу населення; е4 -індекси інвестицій в 

основний капітал,%; е5 -середня заробітна плата, грн;; е6 - доходи місцевого бюджету на 1 особу 

; с1 - кількість інвалідів, на 10 тис. населення; с2 - кількість зареєстрованих злочинів; сС3 - 

народжуваність, на тис. осіб; С4 - смертність, на тис. осіб; С5 - природний приріст, на тис. осіб; 

с6 - частина працюючого населення, % від населення; с7 -рівень захворювання на туберкульоз, на 

100 тис. населення; с8 - кількість лікарів на 10тис.населення; с9 - забезпеченість житлом,м
2
 на 1 

особу Х1 - кількість сумарних викидів тис.т; Х2 - кількість викидів від стаціонарних джерел, т; Х3 

- кількість викидів від пересувних джерел, т; Х4 -щільність викидів, на 1 км
2
; Х5 - кількість викидів 

на душу населення; Х6 - індекс забруднення атмосфери (ІЗА5); Х7 - територія під забудовою та 

твердим покриттям; Х8 - територія зайнята природними стійкими ландшафтами,%; Х9 - землі 

с/г призначення; Х10 - показник сумарного геохімічного забруднення ґрунту; Х11 - умовний показник 

ушкодження біоіндикаторів; Х12 - стан водних екосистем річки (КОСВЕ); Х13 - стан водних 

екосистем озера (КОСВЕ); Х14 - забір води з підземних водоносних горизонтів,млн.м
3
; Х15 - 

споживання свіжої води,млн.м
3
; Х16 - скиди неочищених стічних вод, тис. м

3
; Х17 -утворення ТПВ 

на душу населення; Х18 - утворення відходів I-III класу небезпеки; 

 

Рис.2.10. Структурна схема визначення індексу СЕЕ стану урбосистеми 
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Запропоновано розширення базових екологічних показників, що дозволяє 

відображати якість компонентів довкілля урбосистеми та відслідковувати ланцюг 

«фактор тиску – стан довкілля – реакція». До екологічного блоку додатково введені: 

індекс забруднення атмосфери (ІЗА5), показник сумарного геохімічного забруднення 

ґрунту, умовний показник ушкодження біоіндикаторів (АП – стан біосистем), стан 

водних біосистем (річки, озера) за біоіндикаційними дослідженнями. Визначені 

критерії та нормативи для оцінювання екологічного стану табл.2.15, 20.16.  

Таблиця 2.15 

Оцінка стану урбосистеми Рівного за екологічними індикаторами сталого розвитку 

№ Агреговані показники  Базові індикатори  

1. Показник стану 

атмосферного повітря 

Кількість сумарних викидів тис.т 

Кількість викидів від стаціонарних джерел, т 

Кількість викидів від пересувних джерел, т 

Щільність викидів, на 1 км
2
 

Кількість викидів на душу населення. 

Індекс забруднення атмосфери (ІЗА5) 

2. Показник стану 

ґрунтового покриву 

Територія під забудовою та твердим 

покриттям 

Територія зайнята природними стійкими 

ландшафтами,% 

Землі с/г призначення 

Показник сумарного геохімічного 

забруднення ґрунту 

3. Стан біосистем Умовний показник ушкодження 

біоіндикаторів 

4. Стан водних екосистем Стан водних екосистем річки (КОСВЕ)  

Стан водних екосистем озера (КОСВЕ) 

5. Показник використання 

водних ресурсів 

Забір води з підземних водоносних 

горизонтів,млн.м
3 

Споживання свіжої води,млн.м
3
 

Скиди неочищених стічних вод,тис. м
3 

6. Показник поводження з 

відходами 

Утворення ТПВ на душу населення
 

Утворення відходів I-III класу небезпеки 
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Таблиця 2.16 

Критерії оцінювання компонентів довкілля урбосистеми 

Показник (Х) 

  

Нормативи за екологічним станом 

0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1 

Критичний  загрозливий задовільний сприятливий еталонний 

Індекс 

забруднення 

атмосф. повітря 

(Х6) 

> 22,5 12,5 –22,5  12,5 –7,5 2,5 – 7,5  < 2,5 

Сумарний 

показник 

забруднення 

ґрунту (Х10) 

>128  ·32-128 16-32 8- < 8  

Умовний 

показник 

ушкодження 

біоінд. (Х11) 

(0,751-1,000) (0,501-0,750) (0,251-0,500) (0,000-0,250)  

Показник 

комплексної 

оцінки стану 

водних 

екосистем (Х12), 

(Х13) 

0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6  0,6-0,8 

  

0,8-1 

 

Для оцінювання канцерогенних та неканцерогенних ризиків використовуємо 

Методичні рекомендації «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря»(затв. Наказ МОЗ України від 13.04.07 №184) [426].  

Для екологічної оцінки якості води у річці використано методику 

«Комплексна експертна оцінка екосистем басейнів річок ІЕ» [427] якість 

поверхневих вод оцінено у семи контрольних створах за результатами власних 

досліджень (2016-2018 рр.), відбір проб та аналіз якості води здійснювали згідно зі 

стандартними методиками за відповідними методами.  

Деструктивні впливи урбосистеми на агросферу оцінюються методами 

систематизації та аналізу часових рядів даних, що відображають використання 

водних ресурсів (підземних, поверхневих вод), формування відходів, а також 

моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря та зміни 

концентрації важких металів у ґрунтах агросфери. 
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3. Дослідження структурно-функціонального стану агросфери проводиться, 

на основі опублікованих літературних джерел та архівних матеріалів, статистичних 

збірок та доповідями про стан навколишнього природного середовища в Рівненській 

області (за 1990–2017 рр.). з використанням ретроспективного аналізу та 

систематизації підібраних автором показників, які відображають соціо-економічний, 

екологічних стан агросфери та дозволяють встановити тенденції, закономірностей 

антропогенного навантаження на агросферу. 

Оцінка екологічної стабільності та рівня антропогенного навантаження 

агросфери здійснюється за методикою Ракоїд О.О., 2008 [428]. 

Для оцінювання кризових явищ агросфери використовували методичні 

підходи до діагностики екологічної безпеки (ЕБ) (Герасимчук З.В., Олексіюк А.О., 

2007) [429] та модернізовану автором методику визначення інтегрального індексу 

ЕБ агросфери, яка передбачає визначення кількісно та якісно кризових явищ з 

використанням індикаторів-стимуляторів, індикаторів-дестимуляторів, їхніх 

порогових значень та є основою для формування матриці критичних станів 

агросфери. Для з’ясування взаємозв’язків між показниками ресурсної, 

антропоцентричної та біосферноцентричної складової ЕБ агросфери ЗВУ 

застосовується кореляційний аналіз, що дозволяє виявити пріоритетність 

функціональних зв’язків. Кластерний аналіз використовується для формування 

кластерів та субкластерів. 

Методологічні підходи до діагностики екологічної безпеки та кризових 

явищ. Розвиток урбосистем значно впливає на формування соціо-економіко-

екологічного стану прилеглих адміністративних районів, за рахунок формування 

додаткових ланок обслуговування міста, а саме розвитку супутніх галузей 

економіки, транспортної, енергетичної інфраструктури, мережі рекреаційних 

об’єктів та територій, які відведені для складування твердих побутових відходів. 

Наявність антропогенного навантаження на будь-яку територію призводить до 

порушення її екологічної безпеки. Території, котрі знаходяться ближче до 

урбосистеми будуть знижувати рівень своєї екологічної безпеки. Загально прийнято 

[429-433], що рівень безпеки в основному, визначається ймовірністю проявів 
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небезпеки. А.Б. Качинський зазначає, що екологічна безпека є «...складним 

системним процесом, який проявляється при взаємодії природних, економічних і 

соціальних чинників» [431]. 

Сучасні дослідники значну увагу приділяють індикативним методам, які 

передбачають зіставлення фактичних значень з пороговими чи нормативними 

значеннями, або пропонують розрахунок інтегрованих показників [429]. У якості 

інструментів діагностики використовувались індикатори ресурсної, 

біосферноцентричної та антропоцентричної складової екологічної безпеки. При 

цьому за основу беремо методологічні основи діагностики екологічної безпеки які 

були апробовані на рівні адміністративного району. Сутність методики полягає в 

аналізі та оцінюванні екологічної безпеки агросфери за трьома блоками показників: 

ресурсним, біоцентричним та антропоцентричним, котрі формуються з відповідних 

груп індикаторів (стимуляторів, дестимуляторів). Перевагами цієї методики для 

оцінювання агросфери ЗВУ полягають в тому, що в найбільшій мірі будуть 

розглянуті питання використання земельних, водних ресурсів, стану лісових 

ресурсів, техногенне навантаження на атмосферне повітря, водних ресурсів, 

накопичення відходів та формування медико-демографічної ситуації. А саме ці 

природні складові та компоненти довкілля в більшій мірі отримують прямі та 

опосередковані впливи від урбосистеми. Припускаємо, що в адміністративних 

районах, що знаходяться біля урбосистеми екологічна рівновага буде порушена, що 

буде відображено відповідними блоками та окремими індикаторами. Алгоритм 

виявлення кризових явищ (схема діагностики рівня екологічної безпеки) агросфери 

сформована за [429], включає наступні етапи, 1) формування бази даних для 

оцінювання екологічної безпеки, групування їх за трьома блоками та формування 

матриці спостережень; 2) проведення нормування та ранжування індикаторів з 

попереднім поділом їх на стимулятори та дистимулятори та формування 

стандартизованих матриць спостережень, 3) визначення часткових та інтегрального 

показників рівня екологічної безпеки; 4) формування матриці критичних станів та 

оцінювання екологіної безпеки агросфери за частковими та інтегральними 
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показниками (рис.2.14). При цьому з метою ранжування агросфери мінімальні та 

максимальні значення визначаємо із загальної матриці спостережень. 

 

 

Рис. 2.14 Алгоритм виявлення кризових явищ та схема діагностики рівня 

екологічної безпеки агросфери ЗВУ 

 

Вибір індикаторів здійснюємо із доступних статистичних довідників, доповідей 

про стан навколишнього середовища, які є офіційними та інформативними для 

кожного адміністративного району. Особливу увагу приділяємо індикаторам 

активної діяльності, щодо зниження навантаження на екосистеми різними 

антропогенними навантаженнями. Матриці спостережень будуть мати наступний 

вигляд.  
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де: W - число адміністративних районів,   

n -  кількість індикаторів, які характеризують рівень екологічної безпеки,  

Хік - значення індикатора k для і-го адміністративного району агросфери ЗВУ.  

Нормування показників здійснюємо за формулами 2.16, 2.17, при цьому групуючи 

індикатори на дві групи: індикатори-стимулятори, тобто ті які відображають 

позитивні зміни і збільшення яких вище норм посилюють рівень екологічної 

безпеки та індикатори-дестимулятори, тобто такі що відображають прояви небезпек, 

а перевищення їхніх значень певних порогових рівнів свідчать про погушення 

екологічної безпеки.  

Так, для індикаторів-стимуляторів рівень екологічної безпеки визначаємо за 

формулою: 

                    
мах

Е
ЕБс

І

І
P

і
                            (2.16) 

де: РЕБСі - рівень екологічної безпеки за і-тим індикатором-стимулятором; 

ІЕі - фактичне значення індикатора екологічної безпеки; 

Імах - максимальне значення індикатора екологічної безпеки. 

Для індикаторів-дестимуляторів рівень екологічної безпеки визначається: 

                    
E

ЕБд
І

І
P

і

min                              (2.17) 

РЕБді - рівень екологічної безпеки регіону за і-тим індикатором - дестимулятором. 

ІЕі - фактичне значення індикатора екологічної безпеки; 

Іміn - мінімальне значення індикатора екологічної безпеки. 

Нормовані показники за відповідними блоками, формуємо у відповідні 

стандартизовані матриці. У результаті стандартизації ознак матриці спостережень 

отримуємо матрицю наступного вигляду: 
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де: W - число адміністративних районів агросфери,   

n -  кількість нормованих індикаторів, які характеризують рівень екологічної 

безпеки,  

Рік - значення нормованого індикатора k для і-го адміністративного району 

агросфери ЗВУ.  

Для узагальнення інформації про стан екологічної безпеки за окремими блоками 

та агросфери ЗВУ в цілому розраховуємо часкові та інтегральний індекси 

екологічної безпеки як середньогеометричне добутків відповідно нормованих 

індикаторів та часткових  блокових індексів. 

Частковий блоковий індекс розраховуємо за формулою: 

 

n
321p n

ч

і pppІ 
 
   (2.19), де

 

 

Де І
ч

і – частковий блоковий індекс-ітий (ресурсний, біосферноцентричний, 

антропоцентричний;
 

Інтегральний індекс екологічної безпеки адміністративний районів агросфери 

ЗВУ (Іі) визначаємо за формулою  

3
р

чІ а
ч

б
ч ІІIі 

 
                       (2.20), де

 
 

Де І
ч
р, І

ч
б І

ч
а – відповідно часкові ресурсний, біосферноцентричний та 

внтропоцентричний індекс екологічної безпеки. 

Для визначення якісних станів екологічної безпеки за нормованими, 

частковими та інтегральним індексом використовуємо якісно-кількісну шкалу [429] 
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з відповідними пороговими значеннями та якісною характеристикою кризових явищ 

розробленою автором. 

Для формування матриць критичних станів агрофери проводимо якісну оцінку 

кожного нормованого показника відповідно оціночної шкали, та приймаємо, що 

індикатори які знаходяться у екологічно-загрозливому та екологічно-небезпечному 
 

Таблиця 3.6 

Якісно-кількісна оціночна шкала рівня екологічної «безпеки-небезпеки» агросфери 

[429] 

Якісна 

характеристика 

Екологічно 

безпечний 

стан (ЕБС) 

Екологічно 

ризиковий стан 

(ЕРС) 

Екологічно 

загрозливий 

стан (ЕЗС) 

Екологічно 

небезпечний 

стан (ЕНС) 

Кризові явища  
 Не 

проявляються  
Зароджуються  Початок прояву  Прояв 

Кількісне значення 

рівня екологічної 

безпеки - небезпеки 

регіону di 

0,6756 -1 0,4834 - 0,6755 0,1919-0,4833 0-0,1918 

 

Таким чином, діагностування стану екологічної безпеки адміністативних 

районів агросфери ЗВУ за допомогою індикаторів дасть змогу виявляти кризові 

явища та встановити просторові зміни ресурсного біосферноцентричного й 

антропоцентричного блоків.  

Методика оцінки соціо-економіко-екологічного стану агросфери ЗВУ. 

Комплексна оцінка агросфери СНП, здійснюється з використанням системного 

підходу за авторською методикою, яка узагальнює підходи до оцінювання СЕЕ 

стану регіонів (Клименка М.О., Люльчика В.О., 2007, Прищепи А.М., Клименко 

Л.В., 2009, Брежицької О.А., 2010), враховує рівноцінні взаємозв’язки між соціо-

економічним і екологічним станом території та зводиться до визначення індексу 

СЕЕ стану СНП агросфери, за системою екологічних, соціо-економічних 

індикаторів (базових показників), які максимально відображають вплив 

урбосистеми на агросферу. Нормування, агрегування та інтегрування індикаторів 

проводили за методиками (Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко Л.В., 2017) 

[434,435]. 
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Питанням концептуальних та методологічних основ оцінки соціо-економіко-

екологічного розвитку агросфери, СЕЕ розвитку агросфери СНП присвячені роботи 

Шапара А.Г, Ємця М.А., Копача П.І.,Клименка М.О., Люльчика, Прищепи А.М., 

Клименко Л.В., Павлова О.І., Попової О., Грандковської та інших Герасимчук З.В., 

Вахович І.М., Палапи Г. та інших. У той самих час методи комплексної оцінки 

агросфери СНП, з врахуванням впливу міста, вимагають удосконалення та 

адаптування до сучасних СЕЕ умов розвитку.  

Базою складання комплексної оцінки агросфери СНП є системний підхід, який 

об’єднує показники, що характеризують стан економічного, соціального та 

екологічного розвитку сільських, селищних рад .  

Комплексна оцінка агросфери СНП зводиться до визначення індексу соціо-

економіко-екологічного стану агросфери (ІСЕЕ) стану СНП, за системою 

екологічних, соціо-економічних індикаторів (базових показників). З метою 

встановлення впливів урбосистеми на агросферу будемо формувати відповідний 

набір базових показників (індикаторів), які максимально відображають розвиток 

СНП. При цьому до них є наступні вимоги: можливість їх використання на 

регіональному та локальному рівнях; мають бути інформативними, але, при цьому 

простими, зручними і несуперечливими; кількість індикаторів має бути обмеженою, 

але при цьому інформативно відображати основні складові соціо-еколого-

економічного стану агросфери.  

Базові показники агрегують в макропоказники (агреговані показники), що 

характеризують споріднені компоненти підсистем та інтегровані показники, які 

характеризують окремі підсистеми агросфери. В основу такого алгоритму покладена 

процедура поступового “згортання” значень індикаторів нижнього та проміжних 

рівнів. При цьому “згортання” базових (х) у агреговані, агрегованих у інтегровані та 

інтегрованих у інтегральні показники здійснюють за формулою середнього 

геометричного добутку відповідних показників:  

n
n

і
хПХ 

1
 (2.8) 
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Приймаємо допущення, що між індикаторами нижчих рівнів існують лише 

вертикально підпорядковані зв’язки, як і між інтегрованими показниками 

проміжних рівнів. 

Загальна схема оцінки соціо-економіко-екологічного стану агросфери 

сільських населених пунктів зводиться до наступного (рис.2.11). 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Ієрархічна схема комплексної оцінки соціо-економіко-екологічного 

стану СНП агросфери СНП 

Індекс СЕЕ стану СНП 

Інтегрований показник соціо-

економічного стану (ІПСЕ) 

 

Інтегрований показник 

екологічного стану  (ІП Е) 

 

Агреговані соціо-економічні 

показники 

Агреговані екологічні 

показники 

Базові соціо-економічні 

показники (нормовані) 

Базові екологічні показники 

(нормовані) 

Базові соціальні та 

економічні  показники 
Базові екологічні показники Підготовчий 

рівень 

Перший рівень 

Другий рівень 

Третій рівень  

Четвертий 

рівень  

Комплексна оцінка СЕЕ стану  СНП 

агросфери ЗВУ  

Рівні агрегування  Показники 
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Рис. 2.12 С труктурна схема визначення індекс СЕЕ стану СНП агросфери ЗВУ 

Х1 - кількість населення; Х2- народжуваність, на 1000 осіб; Х3 - смертність, на 1000 осіб; 

Х4 - природний приріст, на 1000 осіб; Х5 - тип вікової структури,1-14 років, % від населення; Х6 - 

заклади освіти; Х7 - медичні заклади; Х8 - торгівельні заклади; Х6 -приватний сектор; Х10 - дитячі 

садочки; Х12 – підприємства; Х12 - частина працюючого населення, % від населення; Х13 - 

чисельність учнів, % від населення; Х14 - відстань до районного центру, км; Х15 - час доїзду до 

районного центру, хв; Х16 - відстань до обласного центру, км; Х17 - час доїзду до обласного центру, 

хв; Х18 - наявне безробіття, % від працездатного населення; Н1 - вміст гумусу, %; Н2 - реакція 

грунту, рН (KCI); АП1* - екологічна стійкість грунту; Н3 - вміст гілролізованого азоту, мг/кг гр; 

Н4 - вміст рухомого фосфору, мг/кг гр; Н5 - вміст рухомого калію, мг/кг гр; АП2* - рівень 

родючості ґрунтів Н6 - щільність забруднення цезієм-137, Кі/кв.км; Н7 - щільність забруднення 

стронцієм-90, Кі/кв.км; Н8 - вміст цинку, мг/кг гр.; Н9 - вміст ртуть, мг/кг гр.; Н10 - вміст 

кадмію, мг/кг гр.; Н11 - вміст свинцю, мг/кг гр.; АП3* - санітарно-гігієнічний стан грунту; Н12 - 

стан агроландшафту, % від ріллі від загальної площі землі; Н13 - територія під будівлями і 

дорогами, % від с.-г.земель; Н14 - кількість потенційних джерел забруднення атмосферного 

повітря 
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Індекс СЕЕ стану СНП агросфери ЗВУ розраховуємо за формулою  

ІПЕІПСЕІСЕЕС  , (2.9) 

де ІПСЕ – інтегрований показник соціо-екологічного стану СНП агросфери ЗВУ; 

ІП Е – інтегрований показник екологічного стану СНП агросфери ЗВУ. 

Інтегрований показник соціального розвитку агросфери СНП визначається за 

допомогою формул: 

n 1

n

1

3

1

2

1

1 АП...АП  АПАПІПСЕ , (2.10)  

де АП
1

1…n – агреговані соціальні, економічні показники відповідної групи, що 

характеризують споріднені компоненти (макропоказники) соціальної та економічної 

підсистеми; 

n – кількість споріднених компонентів(макропоказників) соціальної й економічної 

підсистеми.  

Аналогічно визначаємо інтегровані показники екологічного розвитку (ІПЕ) : 

n 2

n

2

3

2

2

2

1 АП...АП  АПАПІПЕ , (2.11)  

де АП
2

1…n, АП
3

1…n – відповідно агреговані екологічні показники відповідної групи, 

що характеризують споріднені компоненти екологічної підсистем; 

n – кількість споріднених компонентів(макропоказників) екологічної підсистеми.  

Агреговані показники визначаю за формулою середнього геометричного з добутку 

базових нормованих показників: 

 

n ХХАП n21

m

i Х...   (2.12), 

Де АП
m

i – агреговані показники підсистеми, 

Х1…n – базові нормовані показники певної групи споріднених компонентів 

(макропоказників). 

При формуванні базових нормованих показників, необхідно базові показники (Ni) 

приводити до нормованого виду. Нормування базових індикаторів проводять 

відносно мінімальних N(min) та максимальних N(max) показників і сутність цього 

процесу зводиться до переведенні кожного базового показника у значення, які 

коливаються межах від 0 – 1. При цьому за максимальні позитивні і мінімальні 
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негативні показники слід брати значення базових показників, які відповідають 

кращим для агросфери СНП та згідно з нормативами, запропонованими науковцями. 

Слід зазначити, що якщо базові показники є значно нижчими для позитивних 

індикаторів та значно вищими для негативних індикаторів від нормативних 

показників, то притримуємося правила мінімальні та максимальні показники 

обирати із наявної бази відповідних показників досліджуваного діапазону. Тобто, 

нормативні значення індикаторів, які значно вищі, або нижчі за граничні значення, 

визначаються експертним шляхом. 

При оцінці стану СЕЕ підсистем агросфери СНП слід враховувати, що базові 

індикатори поділяють на два типи:  

1-й тип (позитивні індикатори) – для цих індикаторів збільшення їх кількісних 

значень обумовлює зростання інтегральної оцінки блоків нижчого рівня; 

2-й тип (негативні індикатори) – для цих індикаторів зменшення їх кількісних 

значень обумовлює покращення стану блоків нижчого рівня. 

Нормування показників здійснюється наступним чином: 1) як відношення різниці 

між значенням показника та мінімальним показником до різниці між максимальним 

та мінімальним значенням – для показників збільшення значення якого покращує 

стан, або підвищує якість (1-й тип); 2) як відношення різниці між максимальним 

показником та значенням показника до різниці між максимальним та мінімальним 

значенням – для показників збільшення значення якого погіршує стан, або погіршує 

якість (2-й тип). 

При цьому використовують наступні системи рівнянь : 

- для позитивних індикаторів 

          2.13  
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Хі = 0,001,       якщо Ni < N 

(min)i; 

 
Xi = 0,999,       якщо Ni > Ni (max)i. 
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Де. Ni – і-тий базовий індикатор; 

Nmax, Nmin, - відповідно максимальні та мінімальні значення і-того індикатора. 

- для негативних індикаторів 

            2.14 

 

Ця нормалізація дозволить використовувати певні фізичні показники, які 

мають різні одиниці виміру та коливаються в певних межах.  

Таким чином, для позитивних і негативних індикаторів оцінка «0» означає 

втрату соціальної, економічної та екологічної значимості для відповідного елементу, 

при цьому для розрахунків агрегованих показників приймаємо величину базового 

нормованого показника рівним 0,001, ґрунтуючись на тому, що найгірший показник 

одного базового індикатора буде суттєво впливати на значення агрегованого 

показника. Оцінка «1» характеризує такий достатній його розвиток, за яким зусилля 

суспільства спрямовуються тільки на підтримку досягнутого рівня. 

Для оцінки стану базових, агрегованих та інтегральних показників 

використовуємо уніфіковану шкалу від 0 (критичного) до 1 (еталонного) стану. 

Оцінка „0” означає повну втрату соціальної, економічної, екологічної 

значимості індикатора. Оцінка «0-0,4» показник знаходиться в зоні кризи, в якій 

порушуються рівновага та сталість системи і починаються якісно нові процеси, що 

можуть призвести до повного її краху. Показник «0,4 – 0,6» показує задовільний 

стан системи з певними загрозами для окремих компонентів підсистем. Показник 

«0,6 – 0,8» характеризує сприятливий стан агросфери з певними відхиленнями від 

еталону. Оцінка „1” характеризує достатній (еталонний за даних умов) його 

розвиток, за яким виникає потреба у громади лише підтримувати досягнутий рівень.  
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Хі = 0,999,       якщо Ni < N 

(min)i; 

 
Xi = 0,001,       якщо Ni > Ni (max)i. 
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Таблиця 2.16 

Оцінка рівня соціо-економіко-екологічного стану агросфери  

 Рівень соціо-економічного, екологічного стану 

Кількісно 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1.0 

за шкалою I 1- дуже 

низький 

2- низький 3- середній 4- високий 5- дуже 

високий 

за шкалою II 1- критичний 2- загрозливий 3- задовільний 4- приятливий 5- еталонний 

 

 

Оцінювання соціо-економічного стану СНП агросфери ЗВУ. Соціальна 

підсистема агросфери СНП відображає забезпечення рівня якості життя сільського 

населення та інтегрує питання охорони здоров’я, освіти, безпеки, народонаселення 

(демографічні процеси) та соціальної інфраструктури, а стан економічної 

підсистеми відображає відповідний економічний рівень життя. 

Соціальний стан опосередковано відображає еколого-економічний стан 

агросфери СНП. До основних споріднених компонентів (макропоказників або 

агрегованих показників) соціо-економічного стану СНП агросфери ЗВУ відносимо, 

ті які найбільш чітко можуть відображати не лише розвиток агросфери, але й 

опосередковано вплив урбосистеми. До таких відносимо 5 агрегованих показників: 

демографічні, інфраструктурні, забезпечення людськими та інтелектуальними 

ресурсами, транспортне забезпечення, безробіття. 

Оцінювання екологічного стану СНП агросфери ЗВУ будемо проводити за 

базовими показниками (індикаторами), котрі будуть відображати зміни у 

використанні земельних ресурсів, характеризувати якісний стан грунтового 

покриву. Підбір індикаторів для оцінювання якісного стану ґрунтового покриву 

агросфери здійснювали на підставі рекомендацій [436]. Інтегрування, агрегування й 

низки вихідних базових показників за підсистемами: екологічної стійкості ґрунту; 

рівня родючості; санітарно-гігієнічного стану (табл.2.18, рис.2.13). За мінімальні та 

максимальні значення показників якості ґрунту брали критерії та нормативні 

показники придатності сільськогосподарських угідь вимогам спеціальних 

сировинних зон (Фурдичко О.І., Макаренко Н.А.) [436].  
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Таблиця 2.17. 

Опорна таблиця для визначення індексу інтегрованих показників соціального 

розвитку агросфери СНП 

Складові 

розвитку 

 

Показники 

Базові  

пока-

зники 

Нормативи за соціальним станом 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Д
ем

о
гр

аф
іч

н
і 

Кількість 

населення, осіб 
Х3 <200 200-500 

500-

2000 
2000-5000 >5000 

Народжува-ність, на 

1000 осіб 
Х4 <15 15-20 20-25 25-30 >30 

Смертність, на 1000 

осіб 
Х5 >25 25-20 20-15 15-10 <10 

Природний приріст, 

на 1000 осіб 
Х6 -1 -0,5 0 +5 +10 

Тип вікової 

структури, 1-14 

років, % від 

населення 

Х8 <20 20-27 27-28 28-40 >40 

Ін
ф

р
ас

тр
у
к
ту

р
н

і 

 

Сільрада  Х9 0 1 2 3 4 

Заклади освіти Х10 0 1 2 3 4 

Дитячі дошкільні 

заклади 
Х11 0 1 2 3 4 

Медичні заклади Х12 0 1 2 3 4 

Торгівельні заклади Х13 0 1 2 3 4 

Відділення зв’язку Х14 0 1 2 3 4 

Підприємства 

побуту 
Х15 0 1 2 3 4 

Приватний сектор Х16 0 1 2 3 4 

 

З
аб

ез
п

еч
ен

н
я
 

л
ю

д
сь

к
и

м
и

 т
а 

ін
те

л
ек

ту
ал

ьн

и
м

и
 

р
ес

у
р
са

м
и

 

 

Частина 

працюючого 

населення, % від 

населення 

Х17 <33 33-40 40-47 47-54 >54 

Чисельність учнів, 

% від населення 
Х19 16-18 18-22 22-26 26-30 >30 

Т
р
ан

сп
о
р
т

н
е 

за
б

ез

п
еч

ен

н
я
 Транспортне 

забезпечення, 

кількість маршрутів 
 1 1-4 4-7 7-10 >10-15 

 Відстань до 

райцентру, км  >80 80-55 55-30 30-5 <5 

 

Відстань до 

обласного центру, 

км 

 >80 80-55 55-30 30-5 <5 

Б
ез

р
о
б

іт

тя
 

Наявне  

безробіття, % від 

працездатного 

населення 

 20-18 18-13 13-8 8-3 <3 
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Рис.2.13 Алгоритм оцінки якісного стану ґрунтового покриву агросфери ЗВУ 

 

Агрегований показник раціонального використання території оцінювали з таких 

базових показників, як стан агроландшафту (% від ріллі від загальної площв земель) 

та % території під будувлями і дорогами від загальної площі сілськогосподарських 

земель.  

Зміну показників, які характеризують стан СЕЕ системи агросфери ЗВУ, 

урбоситеми, досліджували із застосуванням трендових моделей. Добір функції 

тренда відбувався за допомогою методу найменших квадратів. Для оцінювання 

точності моделі застосовували коефіцієнт детермінації, побудований на основі 

оцінок дисперсії емпіричних даних та значень трендової моделі. Очікувані явища 

передбачають, що будуть розвиватися зі змінним прискоренням (сповільненням) 

 



163 

 

Таблиця 2.18 

Опорна таблиця для визначення інтегрованого показника  

якісного стану грунтового покриву СНП (лісостеп)  

С
к

л
а
д

о
в

і 
р

о
зв

и
т
к

у
 

 

 

 

 

Показники  

Б
а
зо

в
і 

п
о
к

а
зн

и
к

и
 Нормативи за екологічним станом 

1 2 3 4 5 

0-0,2 0,2-0,4 0,4-

0,6 

0,6-0,8 0,8-

1,0 

Нормативи за ступенем придатності 

Непри-

датні 

 0-0,4 

Обме-жено 

придатні 0,4-0,8 

Придатні 0,8-

1,0 

1 2 3 4 5 7 6  

   

Е
к

о
л

о
г
іч

н
а
 с

т
ій

к
іс

т
ь

 ґ
р

у
н

т
у
 

  

 

Вміст гумусу, % 

 

 

 <2,0 2,0- 4,0 >4 

Реакція ґрунту, pH (KCl) 

 

 

 <5,5 5,6-6,5 >7,0 

Вміст гідролізованого азоту, 

мг/кг гр. 
 50-150 150-200 >200 

Вміст рухомого фосфору, 

мг/кг гр. 
    

Метод Кірсанова  30-50 50-100 >100 

Вміст рухомого калію, мг/кг 

гр. 
    

Метод Кірсанова  30-80 80-120 >120 

С
а
н

іт
а
р

н
о

-

г
іг

іє
н

іч
н

и
й

 с
т
а
н

 

ґр
у
н

т
у
 

Щільність забруднення 

цезієм-137, кі/км
2  

 

>5 

 

5-1 

 

<1 

Щільність забруднення 

стронцієм-90, кі/км
2 

Рухомі форми важких 

металів, ГДК
 

 

>0,05 

 

 

>2 

0,05-0,02 

 

 

2,0-1,5 

<0,001 

 

 

1-0,5 

Залишки пестицидів 

відносно значень, ГДК  >1.5 1.5-1.0 <1.0 

Р
а
ц

іо
н

а
л

ь
н

іс
т
ь

 

в
и

к
о
р

и
ст

а
н

н
я

 

т
ер

и
т
о
р

ії
 

Стан агроландшафту, % від 

ріллі від загальної площі 

землі   

 (Гриб факт.61,5 оптим. 31.) 

 
35-20 

> 60 

20-5 

45 

<5 

<30 

Території під будівлями і 

дорогами, % від с-г земель 
е19 6-4 4-1 <1 
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при змінному в часі зменшенні, або (прискоренні) при змінному в часі збільшенні 

розвитку за законом (параболи четвертого порядку): 

у = а0 + а1 ∙ t + a2 ∙ t
2 
+ a3 · t

3
 + a4 ∙ t

4
.   

Розрахунок проводили з використанням програми Microsoft Excel-2003 або 2007, 

Mapinfo 6.0. Якісне оцінювання зв’язку зміни показника в часі виконували з 

використанням коефіцієнта детермінації за шкалою Чеддона: 0,1-0,3 – незначний; 

0,3-0,5 – помірний; 0,5-0,7 – істотний; 0,7-0,9 – високий; 0,9 – 0,99 – дуже високий; 

1,0 – функціональний. Одержані регресійні моделі рекомендувати до використання 

за умови, коли коефіцієнт детермінації R
2
 > 0,7. 

Досліджували динамічні ряди показників соціо-економіко-екологічної системи 

за даними 1990–2018 років Головного управління статистики в Рівненській області, 

Державного управління екології та природних ресурсів в Рівненській області, 

обласного управління охорони здоров'я, облдержцентрродючісті. 

4. Визначення зони впливу урбосистеми на агросферу здійснюється за 

авторською методикою диференціації агросфери ЗВУ з використанням коефіцієнта 

пріоритету розвитку, методичними підходами до зонування агросфери та 

методикою визначення меж агросфери зони впливу урбосистем, з авторською 

ієрархічної моделлю організації комплексного моніторингу та управління 

агросферою ЗВУ в контексті її сталості.  

 

Висновки до розділу 2: 

1. Досліджувана територія розташована на північному заході країни. Та 

охоплює урбоситему Рівне з навколишніми районами: Рівненським, Костольським, 

Гощанським, Здолбунівським, Дубенським, Млинівським та Острозьким. Площа 

досліджуваної території становить 6,234тис.км² (31% площі території Рівненської 

області). Населення — 368,766тис.осіб (32% населення Рівненської області). 

Агросфера розташована в межах Волино-Подільської височини на Рівненському 

лесовому плато, яке глибинними розломами відділяє Мале Полісся від Волинського 

Полісся. Геологічна будова території характеризується протерозойськими, 

палеозойськими, мезозойськими і кайнозойськими відкладами. 
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2. У цілому клімат є помірно континентальним з м’якою зимою і теплим 

літом.Середньорічна температура повітря становить 7,0 °С, найнижча вона у січні (-

5,4 °С), найвища – в липні (+17,8 °С). 3. Найпоширенішими типами грунтів 

агросфери є дерново-підзолисті, опідзолені, сірі, дерново-оглеєні та болотні грунти, 

60% дерново-підзолистих грунтів інтенсивно використовуються в 

сільськогосподарському виробництві. Відносно високе зволоження досліджуваної 

території, зумовлене надмірною кількістю атмосферних опадів, що зумовило густу 

річкову сітку. 

3. Методологічна схема дослідження включає чотири логічно-послідовних 

блоки: 1 – визначення типових передумов зародження та становлення агросфери 

ЗВУ; 2 – дослідження структурно-функціонального стану урбосистеми; 3 – 

дослідження структурно-функціонального стану агросфери; 4 – визначення зони 

впливу урбосистеми на агросферу. Програма досліджень передбачала комплексні 

польові та лабораторні дослідження стану урбосистеми та прилеглої агросфери з 

використанням цитогенетичних методів оцінювання токсичності або потенційної 

мутагенності атмосферного повітря.  

4. Оцінювання грунтового покриву проводили за результатами агрохімічного 

обстеження грунтів Рівненськи інститутом охорони грунтів, оцінювання стану 

водних об’єктів за нормативними методиками у відповідних сворах у 

сертифікованій лабораторії. Оцінювання соціо-економічного, екологічного стану 

урбоситеми, агросфери ЗВУ за даними статистичних довідників та звітів про стан 

довкілля Рівненського обласного управлянні статистики та Рівненського обласного 

управляння екології та природних ресурсів. Обробку даних проводили з 

використанням з використанням програми Microsoft Excel-2003 або 2007,             

Mapinfo 6.0. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ 

АГРОСФЕРИ ЗОНИ ВПЛИВУ УРБОСИСТЕМИ  

 

Кінець ХХ початок ХХІ століття ознаменувався посиленням процесу урбанізації. 

Сьогодні 50 % населення планети проживає у містах. Кожне окреме місто є досить 

складною організованою територією, що має чітко виражене просторове розміщення 

та значний рівень концентрації населення. Місто – це складна взаємопов’язана 

система ланцюгів позитивного і негативного зворотного зв’язку. Внутрішні зміни у 

структурі системи можуть бути дуже вагомими і визначати напрям, за яким 

відбуватиметься рух всієї урбосистеми та вплив її на інші системи, зокрема на 

прилеглу агросферу. Прикладом цього слугує просторово-часові зміни розвитку 

урбоситеми Рівного та його вплив на прилеглу агросферу. Проведемо аналіз 

трансформації цих систем за основними критеріями соціоекономічого розвитку та 

екологічних змін урбосистеми міста Рівного в просторі та часі. Більш детально 

зупинимося на оцінці стану урбосистеми та виявлення змін її функціонування у часі 

та просторі. При цьому побудуємо інформаційну модель з допомогою якої будемо 

проводити оцінку стану і якості головних природних компонентів урбосистеми. Для 

опису складної системи, згідно законів синергетики, застосуємо макроскопічний 

підхід, який передбачає застосування інформації в якості інструмента дослідження 

[421]. Стан та якість урбосистеми будемо оцінювати за допомогою макроскопічних 

інформаційних показників, які відображають її просторову, часову, функціональну 

структуру та характеризують екологічну, економічну та соціальну підсистеми.  

На першому етапі більш детально зупинимося на дослідженні просторово-часової 

структури. 
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3.1. Історико-екологічний аналіз розвитку урбосистеми ( на прикладі міста 

Рівного)  

Просторово-часову структуру дослідимо з використанням історико-

екологічного (історико-географічного) аналізу, який полягає у реконструкції 

доісторичний умов та оцінювання стану природного середовища міста, відтворення 

територіальних поселень, зміни чисельності населення, антропогенного 

навантаження, встановлення трансформаційних процесів природних екологічних 

систем та урбосистеми в цілому [421]. 

Метою такого аналізу є комплексне дослідження структури, будови, 

функціонування, тенденцій змін та ін.. в історичному їх розвитку для вирішення 

питань взаємодії урбосистеми з агросферою. Вихідною інформацією будуть 

виступають археологічні дані, історичні факти, архівні документи, різночасові 

карти, схеми, різночасова статистична, моніторингова інформація. Аналіз стану 

урбосистеми на різних етапах її розвитку будемо проводити за такими складовими 

як трансформація природного середовища, зміна техногенної підсистем та розвиток 

соціальної підсистеми . 

Урбосистема Рівне – одне із старовинних міст України, яке прийшло складний 

шлях економічного розвитку та адміністративного становлення. Літопис м. Рівне 

починається з 1283 р., де в «Рочнике капитульном Краковском» з явилась перша 

згадка про Рівне. [437-443]. Встановлено, що за літочисельний період Рівне, як одне 

із прикордонних міст України безперервно переходило з рук в руки держав – сусідів 

країни, постійно змінюючи свої статуси в зростаючому порядку: село – місто – 

торгове місто – повітове місто – економіко – адміністративний і культурний центр 

Рівненської області, при цьому на різних етапах розвитку відбувалися зміни у 

взаємодії з прилеглою агросферою. Досліджуючи розвиток міста як урбосистеми, 

його взаємодію з агросферою, як зовнішньою системою нами виділені наступні 

періоди та етапи: до урбанізаційний, урбанізаційні періоди, які в свою чергу 

поділяються на відповідні етапи розвитку.  

До урбанізаційний період, поділяється на два етапи. Перший етап – від 

виявлення перших поселень на території нинішнього міста до початку ХІІІ 
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ст..(першої згадки про місто – 1282 рік). За даними [439, 440] першi поселення 

первiсної людини-кроманьйонця на околицях мiста бiля сучасного с. Бармаки 

відносять до ХІІ ст..до н.е.. У V ст.до н.е. відомі поселення найдавнiших землеробiв 

на правому березi р. Устя бiля сучасного Басiвкутського водосховища. Поселення 

ранніх слов`ян на пiвнiч вiд сучасного с. Бармаки відслідковуються у VI-IX ст.н.е. У 

цей період офіційно зазначена перша згадка про місто Рівне( 1282 рік) як населений 

пункт. Обробляючи територію мешканці поселень формують перші агроекосистеми. 

Вплив на прилеглі території мінімальний. 

Відбувається поступова трансформація природних ландшафтів у 

сільськогосподарські (антропогенні). У І – му столітті величезні простори лісостепу 

України, за виключенням незначних підвищених ділянок, були вкриті лісом. Щодо 

території лесового плато та південна і північна частина міста у межах лесового 

плато були вкриті широколистяними лісами, лівобережна частина – лучними 

степами. Ліси були дубово – грабові і складалися з дуба, граба, ясеня, липи, груші, 

яблуні і підліску, пишно розвивалася ліщина, глід, терен тощо, в результаті чого 

утворилися опідзолені ґрунти. [437, 438, 442- 446]. 

Другий етап з початку ХІІІ ст . до середини ХV ст.. Для цього періоду 

характерний повільний розвиток, примітивна забудова, місцеві жителі обробляли 

прилеглі землі. До населеного пункту належали поля, сінокоси, діброви, ліса, та 

водні об’єкти. [443]. Життя мешканців, практично нічим не відрізнялося від життя 

сільського населення. На початку XV ст. Рівне згадується як село луцького 

землевласника Дичка. Населення гармонійно співіснувало з навколишня 

середовищем, використовуючи такі природні ресурси, як воду, землю та ліси, 

природні комплекси мало перетворені. Екологічна ситуація населеного пункту та 

прилеглих територій обумовлюється лише природними чинниками, при цьому 

антропогенні впливи є незначні. 

Урбанізаційний період розпочався з середини ХVстоліття і продовжується до 

сьогоднішнішнього дня. Виділяємо декілька етапів.  

І етап – з середини ХVст. до середини ХVІІІ ст.. Він пов'язаний з 

початковою стадією урбанізації, на той час урбосистема мало всі ознаки сільського 
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населеного пункту, жителі міста в основному були задіяні в сільському 

господарстві. Поштовхом інтенсивної міської забудови, та розвитку міста в цілому, 

стає у 1481 завершення будівництва замку на одному з насипних островiв рiчки 

Устi, княгинею Марiєю Несвицької (Maria Nieswicka), та надання містечку 

Магдебурзького права (право на самоврядування). Уже в кінці ХV ст. побудовані 

житлові квартали навколо замку, які були сполучені проїжджими дорогами. 

Будинки як правило одноповерхові, дерев’яні розміщувалися обабіч доріг. Ці дороги 

з’єднували самі квартали та виходили за межі населеного пункту [447].  

У ХVI – XVII ст. торгово – ремісниче ядро знаходилося на острові р. Устя. 

Доступ на територію міста з обох берегів проводився мостами та закривався 

оборонними кам’яними ворітними баштами. Феодальний замок стояв на окремому 

острові, який пов'язувався з містом і передмістям мостовими переходами. [447]. 

За історичними довідками у 1629 році урбосистема вміщувала 505 

одноповерхових будинків, які були розміщені на 10 вулицях і проживало в них 3 

тисячі мешканців. За сучасними класифікаціями його можна розцінювати, як велике 

поселення з розвинутою соціальною сферою, де населення переважно зайняте в 

агросфері. Міські жителі обробляли сільськогосподарські угіддя. Розвиток 

економічної підситеми урбосистеми спричениний торгівлею, з 1634 року – торговий 

центр, на його території проводять ярмарки. Формується соціальна інфраструктура: 

побудована лікарня (штипаль) є культові споруди (церква, костел). Цей етап тривав 

до середини ХVІІІ ст.  

Разом з тим, спостерігається посилення антропогенного навантаження на 

природні комплекси: забудовується приміська територія, як противага 

антропогенним, формуються елементи озеленення на пагорбах плато.  

ІІ етап – з середини ХVІІІ ст..до початку ХХ ст., для нього характерна 

друга стадія урбанізації, яка пов’язана з економічним розвитком міста та 

посиленням економічних зв’язків між містами. У цей період відзначається активне 

будівництво, так у 1750 році налічується 683 споруди, а через 5 років їх уже більше 

700 [441, 442, 447]. Урбосистема розросталася за рахунок передмість, де жили 

українці, євреї, поляки, німці. Береги річки Устя поступово заселялися німецькі 
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фабриканти-сукнарі (сучасні вулиці С.Петлюри, І.Мазепи), які вміли обробляти 

заболочені ділянки низинних річок. Крім цього річка використовувалася в 

промислових цілях, оскільки для діяльності мануфактур потрібна була вода. На 

річці з’явилася дамба, яка забезпечувала рівень води у річищах і ровах. Діяв 

водяний млин в районі с. Тютьковичі. У результаті цього відбувають певні 

антропогенні зміни в природних ландшафтах, відзначаються незначні впливи 

людської діяльності на всі складові урбосистеми: біогеоценози, ґрунти, водні 

об’єкти, атмосферне повітря. Ці впливи є незначними, здебільшого мають 

випадкових характер та не призводять до різких змін навколишнього середовища. 

 Зміна природних лісових екосистем урбоситеми відбклося за правління 

Станіслава Любомирського (1738–1770рр.) на пагорбах околиць міста був 

посаджений заміський гай «Грабник». З самого початку тут був закладений 

англійський парк, з 300 видів дерев, які привозилися з усіх куточків земної кулі. 

Були куточки дендрарію, тобто місце відтворення характерної рослинності інших 

кліматичних зон.  Територія його відносно сучасного плану міста включала частину 

території сучасного парку ім. Т.Г.Шевченка та кладовище "Грабник", з прилеглими 

до нього вулицями. 

Тадеуш Єжи Стецький у своїй книзі «Місто Рівне» (1880), що вийшла у 

Варшаві, детально описує найбільш давній план Рівного, складеного в 1765 році 

архітектором Тоушером. Згідно цього плану, місто складалося з замкового острову, 

який називали Венеція, самого міста та передмістя Острозьке, передмістя 

Дубенське, зване Воля, та Економія або Комісаріат. Місто було оточене водою, 

забудова хаотична, без симетрії. Будинки були дерев’яні крім одного будинку 

мурованого й магазинів та ратуші. Головна вулиця була вимощена дерев'яними 

брусами, інші - ґрунтові. Головні вулиці міста служили і основними дорогами, які 

вказували напрямки розвитку торгівельних зв'язків. На плані Рівного 1798 р. 

вказаний шлях з Рівного до Пінська на передмісті "Воля". Саме в напрямку на 

Білорусію пізніше пролягла вулиця Велика Мінська (сучасна Пересопницька). З 

часом на Дубенському передмісті з'явилася вулиця Дубенська (назва "Дубенське 

передмістя" більш рання). Мотивованою в цьому відношенні є і давня назва 
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сучасної центральної вулиці Рівного – Шосова (бо Києво-Брестське шосе, 

прокладене царським урядом в 50-і роки 19 ст., пролягло саме тут). Найдавніші 

вулиці Рівного мали також назви, пов'язані з напрямками основних шляхів 

сполучення міста з навколишньою округою: Бармацька (суч. Міцкевича) – вела в 

напрямку до с. Бармаки, Омелянівська (суч. Т. Шевченка) – до с. Омеляна.[448]  

Будинків в урбоситемі було 370; у передмісті Острозькому - 103, від дороги 

Межирицької до Тютькович і міського млина - 160 хат; на Волі - 50 хат. У цілому в 

Рівному було 683 будинки. Таким чином, урбосистема зростала, Рівне стало 

повітовим центром новоствореної Волинської губернії Російської держави. Чітко 

простежуються житлові квартали міської забудови. Основні з них розкинулись на 

одному з островів, утворених рукавами річки Усті. Аналізуючи план міста того часу 

[ Додаток В, рис. В1 ], можна виділити складові частини міста: А – старе місто 

(приблизно відповідає території сучасної центральної частини нашого міста), Б – 

острів (де був замок), С – передмістя (без назви, сучасний район міста на північний 

схід від пр. Миру), Д – передмістя Воля, (сучасна лівобережна частина міста, що 

прилягає до пивзаводу).  

На основі проведеного аналізу картографічного матеріалу XVIII ст. виділяємо 

такі типи антропогенно–природних територіальних комплексів: торгово– реміснича 

забудова центральної частини міста розрідженого типу, приміська забудова 

спорадичного типу, парки, сільськогосподарські угіддя. Незважаючи на те, що 

забудовою охоплені приміські території, значні площі припадають на природно-

територіальн ікомплекси ПТК, а саме: деревно – чагарникові посадки заплави, 

низинні болота заплави, р. Устя. Посилення антропогенної діяльності не могло не 

позначитися на складових природної підсистеми [448] . 

На початку ХVІІІ ст.. форсується мережа навчальних закладів. Зростає 

чисельність населення у 1849 році згідно з переписом населення в місті проживає 

близько 3000 мешканців, а у 1861 – 3294 мешканці. Формується транспортна 

інфраструктура: через Рівне проходить шосе Київ – Берестя; 12 травня 1873  –

відкрито залізничне сполучення через місто (Київ – Берестя), відкрита залізнична 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1873
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F


172 

 

станція Рівне, налагоджено сполучення з прикордонним Радивиловом. Розвивається 

соціальна інфраструктура: навчальні, медичні заклади, заклади зв’язку.  

У 1862 році в Рівному почала працювати телеграфна станція Відомо, що у 

1855-1859 роках в Україні було збудовано декілька ліній, в тому числі від Києва 

через Житомир і Рівне до Радзивілова, що був на австрійському кордоні. У 1862 році 

між Рівним і Житомиром було три телеграфні проводи.  

У XIX столітті потреби мешканців Рівного в питній воді задовольнялися за 

рахунок води з річки Устя та шахтних колодязів. Наприкінці століття з’явились 

свердловини з ручними поршневими насосами глибиною 10-30 м із забором води 

крейдяного горизонту, адже все місто розміщене на крейдяних породах. 

Зростає чисельність населення, так у 1863 року в Рівному налічувалося майже 

6,5 тис. мешканців, у 1886 році – вже 9793. За даними всеросійського перепису 1897 

року населення у Рівному становить 24752 особи, працюють 23 дрібних 

підприємства, у місті будується військове містечко. Промисловість міста була 

представлена суконною, тютюновою, столярною, фабрикою, маслоробнею, 

шкіряним, пивоварним, чавунолеварним і цегельним заводами. У місті було 230 

магазинів, 2 трактири, 28 постоялий двори, двокласне училище, гімназія. 46% 

жителів були неписьменними. Площа міста сягала 1682 десятин (близько 1835га). 

Рівне 18-19 століть було досить знане торгово-економічним центром Волині.  

У 1892 році було видано план міста Рівне [Додаток В, рис. В.2], згідно якого 

місто вже приймає форми сучасного, поступово збільшуючись за рахунок прилеглих 

агроландшафтів. [449]. Чітко виділяється центральний діловий район, промислова 

зона і зона житла для робітників як правило, старі будинки, житлова зона 

середнього класу, яка представлена новими та більш просторими будинками, 

житлова зона вищого класу, якісне житло з певним рівнем зручностей [448-451].  

Для цих двох етапів характерними єпожежі, надзвичайні руйнівні погодні 

явища, епідемії різних хвороб. Демографічні показники, зокрема чисельність 

населення, природний приріст, коефіцієнти народжуваності, смертності були не 

стабільними, в основному залежали від епідемій, що породжувала антисанітарія 

міста, пожеж, нападів ворогів, військових дій. Разом з тим чисельність населення в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2
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кінці ХІХ ст..постійно збільшувалася за рахунок сільських мешканців, котрі 

поселялися жити або в передмісті, або в самому місті. Розвиток промисловості 

спонукав до вилучення та перетворення певних природних територій та формування 

прилеглої агросфери, яка складалася з сільських поселень та агроекосистем. 

 ІІІ етап – з початку ХХ ст.. до середини ХХ ст. Цей період дав поштовх 

для розвитку Рівного як великого міста. Цей етап відзначився інтенсивним 

формування систем життєзабезпечення міста, що спонукало до формування основ 

подальшого економічного, культурного та соціального розвитку населення міста.  

Стрімко змінюється чисельність населення у 1900 році вона становить 24 тис. 

367, у 1909 році населення міста сягає майже 30,3 тис, а у 1911р.- 33 722 жителів , у 

1921 - 32 тис. 780 жителів. Уже на початку і в першій половині ХХ ст. площа 

урбоситеми становила близько 8 км², транзитний шлях на Київ і Брест (тепер вул. 

Соборна) був щільно забудований двоповерховими і одноповерховими будівлями з 

присадибними ділянками. Мешканці проживали в окремих, невеликих 

одноповерхових будинках. У 1902 році мешканцям міста заборонили крити 

соломою чи очеретом нові будівлі, що знаходилися в межах міста, навіть якщо вони 

були селянськими (їх треба було замінити щонайбільше за 5 років). У межах міста в 

кам’яних кварталах всі будівлі повинні були мати залізні, цинкові, черепичні чи 

крити толем дахи. Як виняток, у дерев’яних кварталах дозволялось крити гонгом чи 

дранню. 3 жовтня 1903 року у центрі міста заборонили розміщувати будь-які склади, 

а ті які тут стояли, протягом шести місяців треба було перенести на околиці [441, 

442, 445, 447,448].Із кінця 1920-х років збільшилося будівництво. Згідно з даними за 

1931 р. в місті серед 3713 житлових будинків 3012 були одноповерховими, 651 – 

двоповерховими, 40 – трьохповерховими. Згідно перепису 1931 року населення 

міста становило 40 647 осіб. За період 1932 по 1937 рік було побудовано 210 

приватних будинків на 400 квартир. 

У 30-ті роки загальна площа міста становила 865 га розміщувалося понад 150 

вулиць протяжністю 50,5 км. що було занадто мало для 43000 населення. Тому місто 

постійно розширювалося за рахунок передмість. В цілому місто управляло площею 

з передмістями 12 км
2
.  
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На початку ХХ ст. в місті влаштовують телефонну мережу приватного 

користування Перші телефони в Рівному з'явилися у пожежників у 1908.. Уже з 

наступного 1909 року в місті почався почалось прокладання нових телефонних 

ліній. У 1910 р. Рівненська телефонна станція обслуговувала вже 142 абоненти.  

В 1910 році появилися перші автомобілі і автобуси, які прийшли на зміну 

легковим кінним візникам. Автобуси та грузові автомобілі формували міжміські 

сполучення, а містом курсували одинокі автомобілі, велосипедисти та мотоцикли. 

На вулицях міста можна було побачити легкові й ломові візники, велосипедисти (на 

початку XX ст. зареєстровано майже 170 візників й 100 велосипедистів) та водії 

автомобілів. У 1913-1914 роках за міські кошти збудовано електростанцію 

потужністю 250 квт. щоправда, тоді вже існувала й приватна електростанція князів 

Любомирських потужністю 100 квт. Формувалася інфраструктура.  

Сформоване транспортне сполучення міста з такими населеними пунктами як 

Корець, Новоград-Волинський, Житомир. У 1904 році була збудована парова 

водокачка, яка складалася зі свердловини глибиною 16 метрів, насосної станції з 

баком для води та паровим насосом. Воду розвозили кінні водовозки. Починаючи з 

1929 р. проводились роботи з будівництва міського водопроводу. В 1935 р. 

водопровідна система міста забезпечувала водою 105 житлових будинків та 105 

приміщень різного призначення на вулицях Хмільна, Соборна, Дорошенка тощо.  

У 30-ті роки розпочато будівництво зливово-побутової каналізації. За основу 

каналізаційних мереж прийнята загально-зливова схема каналізації з випусками 

води в річку Устя. Було збудовано колектори діаметром 600 мм із бетонних труб з 

викидом у річку Устя від вул. Лермонтова через вулиці Тиха, 16 Липня, Толстого, 24 

Серпня (сучасні назви вулиць), від готелю “Червоний шлях” (біля Свято-

Воскресенського собору) через вулиці Пересопницьку, Сагайдачного, Шевченка. 

Також побудовані колектори діаметром 600 мм на вул. 26 Липня, Соборній, 

С.Петлюри (до обласного управління Держбанку). Також побудовано колектор від 

військового містечка на вул. Дубенській та пивзаводу на вул. Соборній, Зої 

Космодем’янської через залізницю, вул. Кіквідзе з випуском у річку Устя біля мосту 

на вул. Пересопницькій. Здійснювалось вибіркове будівництво самопливних 
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колекторів на вулицях Словацького, Кавказькій, Пушкіна, Східній тощо. Як 

зазначено у звіті президента міста Станіслава Вовка (1935 рік), у той час у Рівному 

прокладено 1146,58 погонного метра водопроводу з двома наземними та сімома 

підземними гідрантами, що дало можливість забезпечити водою 105 „нерухомостей” 

і 150 житлових будинків. Труби використовували чавунні та сталеві [448]. 

У цей період відслідковується упорядкування урбоситеми після першої 

світової війни, закладено тротуари, покрито бруківкою значну частину вулиць, 

закладено міські сквери, відбудовано міську електростанцію. В цей період було 

забруковано майже 33 км вулиць Рівного.  

У 1933 році ведеться упорядкування в заплаві річки Устя. Проводять 

гідротехнічне будівництво, у вигляді формування насипних земляних валів, які 

захищали прилеглі вулиці від підтоплення, території боліт були засипані сміттям та 

покрито грунтом. З метою осушення території, навколо замку Любомирських,були 

викопані рови (канали) загальною площею 863 м
2
.Такі ж роботи з осушення 

території були проведені уздовж вулиці Білої, де було сформовано 2495 м
2
ровів. 

Таким чином, у цей період центральна частина урбосистеми зазнала 

максимального перетворення, вулиці були забруковані, побудовані кам’яні будинки, 

розібрані 15 тисяч огороджень та парканів, очистили центральну вулицю від 

торгівельних будок, які не вписувалися в архітектуру міста. Згодом таких змін 

зазнала територія передмістя Грабник, де інтенсивно проводилося будівництво 

офісів та приватних особняків. У урбосистемі чітко простежується промислово-

складська зона, а природні комплекси збереглися здебільшого на незабудованих 

фрагментах заплави річки Устя. В передмістях та на периферії міста сформовані 

агроландшафти [423] . Для міста характерний економічний розвиток так у 1934 р. в 

Рівному було видано 2454 промислових і торгівельних свідоцтв, в 1935 – 2609, в 

1936 -2554. Всього в другій половині 1930–их рр. в Рівному нараховувалось 191 

сільськогосподарське господарство, з них площею до 5 га – 102. До найважливіших 

промислових підприємств належали: акційне товариство „Бергшльос” – 

виробництво пива і фабрика дріжджів, 5 млинів, 2 заводи по виробництву олії, 2 

лісопильні заводи, 2 заводи по перегону олії, 1 хмелефабрика, 5 цегельних заводи, 4 
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ткацькі майстерні, 3 заводи по виробництву свічок. Промисловість міста в ті часи 

мала свою головну підтримку в сільськогосподарській сировині. З інших видів 

промисловості важливу роль відігравало виробництво будівельних матеріалів, що 

спиралось на лісові багатства околиць, а також на існуючі на місці поклади глини 

для виробництва цегли. Місто було важливим центром торгівлі плодами сільського 

господарства і тваринництва [447, 448]. З роками радіус його економічного впливу 

зростав, це свідчить зростання кількості учасників Волинських торгів у Рівному. У 

1937 році промислами і ремеслом займались 13962 особи, торгівлею і 

обслуговуванням- 11386, у сфері комунікацій і на транспорті працювали 2913 осіб, в 

сільському господарстві – 971. Деджавних службовців і працівників самоврядування 

налічувалось біля 2500. Кількість безробітних становила – 1200 осіб.  

До екологічних проблем урбоситем відносимо незначні перетворення 

природних систем, території яких і інтенсивно забудовувалися та санітарний стан 

вулиць дворів та виробничих майданчиків. Заболоченість території створювала 

несприятливі умови мешканцям під час негоди, так забруковані вулиці швидко 

покривалися вибоїнами, в яких збиралася вода та багнюка. Санітарний стан міста 

був незадовільний. На вулицях, подвір’ях, прилеглих до будинків територіях 

сконцентровувалися купи сміття та бруду. Ця ситуація була характерною як для 

центральних вулиць: Замкової, Шкільної, Міцкевича, так і для передмість. Наймеш 

упорядковане було передмістя Воля, яке постійно підтоплювалося. Значні 

порушення санітарного стану міста здійснювала місцева бойня, яка не була 

відповідним чином обладнана. Вона створювала антисанітарні умови для прилеглих 

території, через розповсюдження неприємних запахів та розведення великої 

кількості мух [441, 442]. 

Напередодні ІІ Світової війни населення досягло 50 тис. чоловік. Значні 

втрати місто понесло під час другої світової війни. 2 лютого 1944 року місто було 

звільнено від фашисті. До середини 50-х років всі старі підприємства міста (в 

основному харчової та легкої промисловості) були відбудовані й виробляли 

більше продукції, аніж до війни. Розгорталося також будівництво нових промислових 

об’єктів, що значно змінювало економіку міста [437]. 
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У післявоєнний час розробляється Генеральний план Рівного. Розширюються і 

впорядковуються старі вулиці, з’являться нові магістралі. На південній околиці 

міста виросло нове селище з добре впорядкованими будинками. Центр 

наповнюється багатоповерховою забудовою. 

Таким чином в цей період урбосистема Рівного була промисловим і 

торгівельним центром з тенденцією до підвищення занять у промисловості, зв’язку, 

транспорті, а також у громадській службі. Відчувались також тенденції приросту 

кількості осіб в надомній праці, що вказувало на приріст заможних мешканців, 

тобто зростання якості життя окремих верств населення. 

План розвитку міста першої третини ХХ ст., незважаючи на гармонійне 

співвідношення природних і антропогенних компонентів, відображає нерівномірне  

антропогенне навантаження. Появляється щільна двоповерхова забудова, з 

незначною природністю; формування промислово – складського поясу.  

У цей період у місті виникають екологічні проблеми локального характеру, 

пов’язані із підтопленням території, утворенням стихійних сміттєзвалищ побутових 

відходів, порушенням природних умов функціонування водної екологічної системи 

річки Устя (забудова, перетворення заплави, скиди стічних побутових та вод, 

поверхневий стік з міста). Військові дії на території міста призводять до руйнування 

природних екологічних систем , забруднення навколишнього середовища внаслідок 

пожеж, вибухів. Екологічні порушення в урбосистемі мають локальний характер, 

прилегла агросфера відчуває лише прямі впливи міста. Ці процеси зумовлені 

вилученням значних територій прилеглої агросфери під забудову, відбувається 

трансформація природних екосистем (луки, пасовища, ліси), агроекосистем у 

урбосистему, для якої характерна значна забудова, висока щільність населення та 

значні перетворення природного навколишнього середовища. 

ІV етап – від середини ХХ ст.. до 90 –х років ХХ ст.. Для цього періоду 

характерна стрімка урбанізація зумовлена, як післявоєнною перебудовою, так і 

інтенсивним розвитком промисловості, науки, освіти, медицини. Відбувається 

трансформація невеликого урбанізованими середовища міста у велике, поглинаючи 

прилеглі сільські населені пункти. Проводиться розширення і впорядкування старих 
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вулиць та формування нових. Благоустрій урбоситеми зростає. Побудовані 

асфальтні дороги, тротуари, зелені насадження, нові сквери. З’являються 

багатоповерхові будинки на місці дерев’яних хат та городів (зокрема на проспекті 

Миру). Місто газифікують Зростає кількість освітніх та культурно-освітніх закладів. 

У 50-ті – 60-ті роки формується потужній антропогенний чинник у вигляді 

нових підприємств: завод залізобетонних та будівельних металів, овочесушильний 

комбінат, асфальтовий, молочний заводи, завод високовольтної апаратури, 

люнокомбінат. У 70-ті введено у дію потужності Рівненського заводу азотних 

добрив, фабрики нетканих матеріалів. На кінець 1970 року у Рівному сформувався 

потужній промисловий сектор, який був представлений близько 40 промисловими 

підприємствами. До автобусного перевезення відкрито тролейбусний рух, 

аеровокзал міжнародного класу (1977р.). Місто формує багатоповерхову забудову 

(1980 рік - перший 14-поверховий будинок). У 1956 році розпочалося будівництво 

каналізаційної мережі, з двома насосними станціями періо які подавали стоки на 

очисні споруди каналізації, що знаходились в м. Рівне на вул. Будівельників, 

початкова потужність яких була 19 тис. куб.м на добу. У 1972 році очисні споруди 

реконструйовано з доведенням їхньої потужності до 25 тис. куб.м на добу. Були 

побудовані колектори та каналізаційні насосні станції у складі мікрорайонів. У 1970 

році було завершено будівництво очисних споруд каналізації ”Азоту”. Вони 

включали головну каналізаційну насосну станцію поблизу очисних споруд 

Льонокомбінату на вул. Будівельників та 17 кілометрів двох ниток напірно-

самопливних колекторів діаметром 800 мм. По них стоки міста в кількості 70-85 тис. 

куб.м на добу подавалися на очисні споруди “Азоту” потужністю 100 тис. куб. м на 

добу [452]. 

Темпи будівництва наростали з кожним роком, з 1951 р. по 1955 р. було 

введено в дію 8800 квадратних метрів жилої площі,а у 1956 році - було збудовано 

житла в 3,2 раза більше проти 1950 року. У 1956 му здано в експлуатацію 3080 

квадратних метрів жилої площі. У кінці 50-х років років сформувавсі міський 

квартал в районі сьогоднішнього автовокзалу, інтенсивно розбудовувалося 

передмістя.. У 1944 році весь житловий фонд Ровно становив 101 тисячу квадратних 
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метрів. А у 1970 (1969) тут споруджено близько семи тисяч квартир загальною 

площею понад 280 тисяч квадратних метрів. Площа міста за короткий час 

збільшилася майже в два з половиною рази. Населення міста у 1969 році становить 

116 тис жителів [450-]452. 

Місто розвивається у тісному взаємозв’язку з сільською місцевістю. У перші 

роки післявоєнної перебудови воно поглинуло передмістя Воля, яке нараховувало 

50 дворів і було розміщене за шляховим мостом залізничного переїзду міста Рівного 

Згодом поглинає значну частину сільських територій для промислового, житлового 

та інших видів будівництва, розвитку виробничої інфраструктури. Це викликало 

потребу розширити територію міста в район Басового Кута; Боярки, Видумки 

(територія простягалася від краю нинішнього автовокзалу аж до та к званої 

Граничної лінії (район Покровського Собору)), Дворця передмістя Рівне, Тютькович 

[450]. До міської смуги з 1959 року входить село Тинне, на території якого був 

побудований аеровокзал. Наприкінці 50-х – на початку 60-х років одним із районів 

міста стало колишнє село Золотіїв (570 жителів), де були розміщені м’ясокомбінат, 

завод торгового обладнання, завод тракторних запчастин, потім побудували 

металозавод. 

Таким чином у цей період (друга середина ХХст.) місто Рівне перетворило 

прилеглу агросферу, інтенсивно впливало на розвиток її, та поглинуло значні площі 

агросфери, сформувало нові функціональні особливості території, перетворивши 

агросферу в урбосистему. Слід зазначити, що приміські села мали свою історію, 

примітивну інфраструктуру. Так в селі Басів Кут проживало близько 1225 жителів, 

які були задіяні в сільському господарстві, у передмісті Боярки діяла колгоспна 

бригада села Тинного, передмістя Дворця налічувало близько 275 жителів, а село 

Тютьковичі населяли 482 жителі. Ця прилегла агросфера злилися з містом. 

Населення Рівного виросло удвоє. 

У 50-60–х роках значна увага приділяється озелененню міста. активно 

відбудовувався парк після практичного знищення протитанковими ровами у роки 

Великої Вітчизняної Війни.. Парк ім. Т.Г. Шевченка має статус пам’ятника садово – 

паркового мистецтва. У 60 –ті роки було закладено містечко атракціонів. 
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Парк є унікальним завдяки своєму природному ландшафту, який практично 

зберігся у первозданному вигляді до наших днів. На його території росте понад 

видів 150 дерев та кущів, багато з яких відносяться до цінних та рідкісних. 

З’являються масиви середньовисотної і висотної забудови, розростаються 

промислово-складські території. Відбувається інтенсивне і гідротехнічне 

будівництво: створюється Басівкутське водосховище, система штучних озер 

гідропарку, зарегульовується стік р. Усті, окремі ділянки її русла каналізуються, 

обкладаються бетонними плитами. Водночас проводяться і масштабні меліоративні 

заходи – осушуються болота, вирівнюється рельєф, засипаються і вирівнюються 

стариці р. Усті, природні ґрунти перекриваються насипними, потужністю до 4 м. 

Змінюється рослинний покрив – заплавні луки з різнотравно-злаковою 

рослинністю і деревно-чагарниковий покрив рекреаційних просторів поступово 

змінюють природну лучно-болотну рослинність заплави р. Усті. 

Зростає населення міста у 1972 воно становить 130,5 тис.осіб, 1982 – 198 тис.осіб. У 

1990 році площа міста зросла до 44,3 км
2
, населення становило 239,9 тис. осіб. 

Економічні показники досягнули своїх максимальних значень. Зростає виробництво 

промислової продукції, будівництво, торгівля.  

Разом з тим зростає антропогенне навантаження у вигляді автотранспорту. 

Обласний центр має розгалужене міжміське, міжобласне, міжрайонне сполучення, 

що певним чином спричинює фізико-хімічному забрудненню агросфери. Значні 

екологічні порушення можна від слідкувати в урбосистемі, через зміну якості 

атмосферного повітря, грунтового покриву, стану водних об’єктів. Урбосистема є 

надалі є культурно-економічним центром не лише приміських сільських населених 

пунктів, але й прилеглих районів. 

Значне антропогенне навантаження призвело до появи екологічних проблем, 

котрі із локальних перетворилися на загальні для урбосистеми. 

Значні зміни отримує склад приземної атмосфери міста. Проаналізуємо 

викиди цього періоду. Як видно з табл.3.1 сумарні викиди від стаціонарних та 

пересувних джерел становили на середину 80 років ХХ ст..74,8 тис.т/рік. 
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Таблиця 3.1 

Викиди забруднюючих речовин у місті Рівне (1988 р) 

Найменування викидів Викиди,  

тис. т/рік 

Найменування 

викидів 

Викиди, 

тис. т/рік 

Сумарні викиди (стаціонарні, пересувні) 74,8 Оксид азоту 3,8 

Діоксид сірки  11,8 Вуглець  7,1 

Оксид вуглецю 41,5 Тверді частинки  8,3 

 

Основний вклад у викиди стаціонарних джерел внесли підприємства 

Рівненське ВО «Азот» - 67,5%, Рівненський завод транспортних агрегатів – 20,7 

%.Так, викиди Рівненського ВО «Азот» становили: аміаку – 1155 т/рік, сірчаної 

кислоти – 138 т/рік, фтористих з’єднань – 21,0 т/рік, парів азотної кислоти – 66 т/рік.  

Викиди автотранспорту складали 52,3 % від сумарних викидів, в тому числі 

оксиду вуглецю – 73,9%, оксидів азоту – 47,4 %, вуглеводнів – 92,9 % 

Ліхеноіндикаційні дослідження (на основі обстеження епіфітів більш як на 1100 

екземплярах форофітів), котрі були проведені Кучерявим В.А. в кінці 80 на початку 

90 років ХХ ст., чітко підтверджують екологічні негативні зміни довкілля. 

Дослідження показали, що на території міста виявлено лише 22 види лишайників. 

Число видів епіфітних лишайників в окреми квадратах змінюється від 1-12, на 

більшій площі міста вони представлені тільки 1-4 видами. Найбільше видове 

різноманіття спостерігалось в західній та східній околицях міста, в той же час на 

всій території міста спостерігався дуже бідний склад лишайників [453]. 

На території м. Рівне виявлено три види епіфітних лишайників чутливих до 

атмосферних забруднень, а саме: Ramalina fraxinea, Anaptychia ciliaris і Parmelia 

sulcata. При цьому найбільш чутливими до атмосферних забруднень є кущові 

лишайники (Ramalina fraxinea, Anaptychia ciliaris) виявлені лише на західнійй і 

східній частині міста, а середньо чутливий лишайник Parmelia sulcata, окрім 

зростання на околицях міста, виявлений також на території міста [453]. 

Незважаючи на те, що незабруднена лишайникова зона ( значення И. А. Ч. 

варіюють від 10,0 до 27,1) представлена тільки на околицях міста, а слабо 

забруднена зона – виражена тільки невеликими ізольованими осередками по всій 
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території міста; сильно забрудненої лишайникової зони виявити тут не вдалося. 

Більшу частину міста займає середньо забруднена лишайникова зона. 

Таким чином, за даними ліхеноіндикаційного картографування проведеного 

В.П.Кучерявим в Рівному атмосферне повітря є забрудненим. Дані 

ліхеноіндикаційних досліджень свідчать про масштаб негативного впливу викидів 

шкідливих речовин ( особливо сірчаного ангідриду, сірчаної кислоти, фтористих 

сполук) ВО “Азот” в атмосферу на живу організми, що зростають в місті. Такому 

обширному негативному впливу викидів даного підприємства на епіфітну 

ліхенофлору міста, очевидно, сприяють вітри південних румбів в найвологіші 

зимові місяці року [453].  

Таким чином ІV етап урбанізаційного періоду характеризується розвитком 

міста, становлення його, як типового сучасного міста з розвинутою економікою, 

соціальною, транспортною інфраструктурою, та значними екологічними 

проблемами, які стосуються не лише стрімкої трансформації залишків природних 

екологічних систем міста, але й виникнення значного забруднення всіх компонентів 

навколишнього середовища міста. Ці процеси ймовірно в цей період виходять за 

межі урбосистеми та формують певні кризові явища в прилеглій агросфері.  

V етап – сучасний триває з 1990 року ХХ ст. до сьогоднішнього часу. 

Урбосистема збільшує свої площі за рахунок приєднання села Тинного та Нового 

Двора, які стали його мікрорайонами. У 1998 році площа його збільшилася на 2042 

гектари, за рахунок земель Рівненського району. Інтенсивно забудовується 

приміська зона. В цей період в економіці до 1999 року відмічається спад, а згодом 

стабілізація. Знижує виробництво основні підприємства області, такі які ВАТ 

“Рівнельон, котрий ” з 57,3 млн.кв.метрів у 1990 році до 6,4 млн.кв.метрів у 1998 

році. Частка машинобудування та металообробки у загальному обсязі продукції 

промисловості області зменшилася з 18 % у 1990 році до 4,8 % у 1998 році. Відбувся 

стрімкий перерозподіл ресурсів на користь галузей, що надають послуги, в 

основному торгівлі та транспорту. Виникають проблеми у соціальній сфері 

населення. Період 1999-2005 років визначився курсом на стабілізацію та 

економічне зростання, забезпечення позитивної динаміки економічних показників 
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на перспективу. Освоєно випуск нових видів продукції на Рівненській фабриці 

нетканих матеріалів, підприємствах “Верстатник”, “Акватон”, “Агроресурс”. 

Поновлює асортимент продукції ВАТ “Рівненський завод високовольтної 

апаратури”. На ТзОВ “Газотрон-Влатава” налагоджено випуск опалювальної 

техніки, на “Газотрон-Люкс”- введено в експлуатацію виробництво 

енергозберігаючих люмінісцентних ламп. Зростає кількість приватного транспорту, 

маршрутних таксі, автобусів. 

Побудовано об’їзні дороги навколо м.Рівне. Передмістя Рівного стрімко 

забудовують. Навколо міста зростають „невеличкі” поселення з двох та 

триповерхових будинків. Найбільше забудовується західна частина міста, район 

Басового Кута, Нового Двора, активно перебудовується приватний сектор – район 

Грабника, “лінії” (вздовж вул. академіка Грушевськаого). На початку ХХІ ст.. 

провели реконструкцію центра міста, від Театральної площі до органного залу 

збудували підземні магазини, а над над ним побудували три нових цегельних, які 

заміними цілий квартал старого міста [454-457].  

У 2006 році у місті на розі вулиць Соборна та Млинівська (Луцьке кільце) 

вперше розпочинається будівництво 17-поверхових будинків. На місці колишнього 

молокозаводу тепер торговий центр, біля нього новий автовокзал. Площа 

урбосистемиз зросла з 5824 га (1996 р.) до 6300 га (2006 р.). Останнього разу 

питання щодо визначення адміністративних кордонів міста врегульовано 

Постановою Верховної Ради України від 03.02.1998 р. № 67/98-ВР “Про зміну меж 

міста Рівне Рівненської області”. Загальна довжина меж Рівненської міської 

територіальної громади становить 70,219 км (Додаток В (рис. В.з, табл.В.1)). 

Місто Рівне має в своєму складі масиви індивідуальної забудови та житлові 

райони багатоповерхової забудови без офіційно затверджених меж, а саме: 

 на півночі – житлові райони 40-років Перемоги (“Північний”) та 

“Льонокомбінатівський”, масиви індивідуальної забудови Тютьковичі та 

Золотіїв; на сході – мікрорайон “Східний”; на південному сході – масив 

індивідуальної забудови “Червоні гори”; на півдні – масиви індивідуальної 

забудови “Новий двір” та “Басів Кут”; на південному заході – масив 
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індивідуальної забудови “Тинне”; на заході – масив індивідуальної забудови 

“Боярка” на північному заході – житловий район багатоповерхової забудови 

“Ювілейний”. Характеристика меж міста наведено в додатку В (табл. В.1, В.2) 

Через територію міста протікає річка Устя та її притоки: річка Безодня і 

струмки Тиннівка та Боярчик. 

На річці Усті в межах міської території створено чотири штучні водоймища: 

Басівкутське водосховище та три ставки гідропарку. Загальна площа водоймищ – 

120,0 га. Загальна довжина берегової межі по периметрах водоймищ становить 9,7 

км. 

Територія міста налічує 1263 га зелених насаджень, у тому числі 335 га – 

загального користування. В центральній частині міста розташований парк імені 

Тараса Шевченка загальною площею 29,42 га, який є об’єктом садово-паркового 

мистецтва державного значення. На східній околиці міста знаходиться 

ландшафтний зоопарк, загальна територія якого становить 13,6 га. Цей зоопарк з 

площею експозиції в 3,5 га має статус об’єкта загальнодержавного значення. У 

південно-західній частині міста розташований гідропарк загальною площею 31,2 га. 

Таким чином, місто практично зі всіх напрямів веде індивідуальну забудову, 

лише в північному, східному та південному напрямі є можливість забудови 

висотними будинками. Зростання житлового та виробничого фонду відбувається за 

рахунок ущільнення уже існуючих забудов. 

В цей період екологічне розбалансування урбосистеми набуло значних 

масштабів та проявлялося не лише зміною природних компонентів урбоекосистеми, 

але й формувало негативні впливи на прилеглу агросферу, через значні емісії 

забруднюючих речовин з урбосистему в агросферу. Розвиток промислового сектору 

урборуральної зони призводить до значних антропогених навантажень. 

Дослідженнями [454-464] встановлено реакції лісових екосистем, грунтового 

покриву на аеротехногенне забруднення від локальних промислових об’єктів 

урбоситеми. Зміну стану дубових деревостанів за умов впливу примислових викидів 

встановлено у роботах [25, 27, 31]. Зроблено висновок про погіршення якості 

грунтів та вплив забрудення повітря на вегатаційні процеси, продуктивність 
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деревних насаджень. Оцінку техногенного забруднення агроекосистем у зоні впливу 

цементного виробництва з використанням біоіндикаційних методів [466] та 

визначено вміст важких металів у компонентах агроекоситем. 

Слід відмітити, що для урбосистеми характерна відсутність лісопаркового 

(зеленого) поясу і забудовані району оточені безлісими, відкритими ділянками 

сільськогосподарських угідь. Це значно посилює тиск урбосистеми на прилеглу 

агросферу, і на нашу думку збільшує зону впливу урбосистеми на агросферу. Ці 

процеси породжують кризові явища в агросфері, в першу чергу екологічного 

характеру.  

 

3.2 Вивчення тенденцій та масштабів зміни трансформації природного 

середовища урбосистеми 

Проаналізовано етапи розвитку урбосистеми, визначено масштаби змін 

техногенного та природного складових урбосистеми, а саме: постійне збільшення 

площі, через «поглинання» сільських населених пунктів; ріст чисельності населення 

урбосистеми за рахунок міграції сільських жителів. Перетворення і систематизацію 

отриманої інформації, щодо визначення тенденцій і масштабів трансформації 

урбосистеми та прилеглої агросфери представимо у табл. 3.2. Встановлено, що 

максимальні зміни урбосистема зазнала у ІІІ та IV етапах урбанізаційного періоду 

розвитку міста. В цей період була закладена основа економічного розвитку міста, 

що супроводжувалось соціальним розвитком та появою екологічних проблем. 

Пріоритетність формування екологічної ситуації урбосистеми антропогенними 

чинниками призвело до появи та загострення екологічних проблем локального та 

загального значення. Розвиток міста в часі та просторі має нерівномірних, 

стрибкоподібний характер та зумовлений дією як внутрішніх так і зовнішніх 

чинників. Підтвердженням цього є динаміка макропоказників (площа міста, 

чисельність населення, щільність населення) розвитку урбоситеми. Згідно 

хронологічного просторового розвитку, м. Рівне з часів XIII – XV ст. до сьогодення 

збільшило свою площу у 5 – 8 разів за рахунок прилеглої агросфери (рис. 3.3.). .  
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Рис. 3.3. Схема розвитку м. Рівне з ХІІІ по ХХІ ст. н. е. (підоснова – сучасна карта м. Рівне) Карта з книги В.О. Демьянова, 

О.А. Андрєєва "Велич Дулібії Рось. Суренж (Таємниці Волинської землі)", Київ 2006р., стор.215 

х
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Таблиця 3.2 

Тенденції і масштаби зміни техногенного та природного середовища урбосистеми Рівного  

 
Етап 

розвитку 

міста 

Тенденції та масштаби зміни архітектурно-планувальних елементів техногенного та природного середовища міста 

Оцінка змін площі 

забудови 

Оцінка змін типу 

забудови 

Оцінка змін трансформації 

довкілля міста 

Оцінка змін екологічної ситуації 

До урбанізаційний період  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Перший етап  

Поодинокі поселення, 

забудовані незначні 

площі 

Примітивна забудова 

(селянські хати) 

Трансформація довкілля 

незначна, формування 

агроекосите (поля, сінокоси, 

пасовища) 

Екологічна ситуація формується 

природними чинниками 

Другий етап Поодинокі поселення, 

забудовані незначні 

площі 

Примітивна забудова 

(селянські хати) 

Трансформація довкілля 

незначна, зміна природних 

лісових екосистем штучно 

створеними агросистемами 

Екологічна ситуація формується 

природними та антропогенними 

чинниками (вирубування лісів, пожежі та 

ін.)  

Урбанізаційний період 

Перший етап  Площинна забудова, 

зростання щільності 

забудови 

Одноповерхові дерев’яні 

будинки навколо 

головної споруди 

(феодального замку), 

мости (мостові переходи 

до замку через річку) 

Локальна трансформація 

природних комплексів в межах 

стійкості природних 

екологічних систем 

Екологічна ситуація формується як 

природними так і антропогенними 

чинниками, які формують локальні зміни 

довкілля зумовлені пожежами, епідеміями, 

санітарними умовами, забудовами та 

освоєнням заплави річки, затоплення, 

підтоплення території 

Другий етап Зростання забудованих 

територій вздовж 

основних 

автомагістралей, 

щільності забудови, 

формування 

транспортної, 

інженерної 

інфраструктури 

Одноповерхова забудова, 

чітко виражені 

передмістя, промислові 

зони, військове містечко, 

транспортна та соціальна 

інфраструктура 

Локальна трансформація 

природних комплексів та 

перетворення їх в житлові зони з 

садами, городами, в промислові 

зони, заміна природних 

екосистем прилеглих територій 

агросистемами 

Екологічна ситуація відмінна від типової 

природної, що спричинено локальним 

забрудненням атмосферного повітря, 

водних ресурсів, використання 

поверхневих та підземних вод для питного 

та промислового водопостачання, 

площинним та точковим забрудненням 

річки Устя поверхневим стоком 

урбосистеми. 
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    Продовження табл. 3.2 

Третій етап Зростання площ за 

рахунок поглинання 

передмість, 

збільшення щільності 

забудови міста 

центрального району 

міста 

Одноповерхова дерев’яна 

та кам’яна забудова, 

поява дво- та три 

поверхових будинків, 

промислової та 

складської забудови, 

благоустрій центральної 

зони міста 

Подальша інтенсивна 

трансформація природних 

екосистем міста в процесі 

житлового та промислового 

будівництва, зміна умов 

функціонування екосистеми 

заплави річки (осушення боліт) 

та прилеглих до міста 

природних екосистем 

Екологічна ситуація відмінна від типової 

природної, що спричинено локальним 

забрудненням атмосферного повітря 

промислових зон та транспортних 

магістралей, водних ресурсів, 

використання поверхневих та підземних 

вод для питного та промислового 

водопостачання, площинним та точковим 

забрудненням річки Устя поверхневим 

стоком урбосистеми. Погіршення 

санітарно-епідемічного стану, формування 

значної кількості відходів. 

Четвертий 

етап 

Стрімке зростання 

площі міста, як за 

рахунок передмість, 

так і приєднання 

вільних незаселених 

територій 

Щільна багатоповерхова 

забудова, зростання 

промислових зон, поява 

рекреаційних зон, 

покращення благоустрою 

території 

Значні трансформації природних 

комплексів, на значних 

територіях повна заміна на 

штучно створені. Трансформація 

довкілля міста 

розповсюджується на приміські 

території 

Екологічна ситуація погіршується , 

локальні екологічні проблеми набувають 

загально місцевого значення, змінюється 

якість повітря, ґрунтового покриву, 

водних ресурсів, зменшується стійкість 

урбоекосистеми.  

П’ятий етап Уповільнене зростання 

площі міста за рахунок 

передмість 

Переважно щільна 

багатоповерхова забудова 

, на околицях міста 

масиви індивідуальної 

забудови 

Значні трансформації природних 

комплексів, на значних 

територіях повна заміна на 

штучно створені. Трансформація 

довкілля міста 

розповсюджується на приміські 

території 

Екологічна ситуація погіршується, значне 

забруднення атмосферного, ґрунтового 

покриву, забруднення водних ресурсів, 

формування відходів, посилення тиску на 

прилеглу агросфери. 
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Розбудова міста здійснюється спочатку навколо транспортних магістралей, з 

поступовим заповненням простору між ними Як видно з рисунка 3.3. площа 

урбосистеми значно зростала з середини ХХ століття, це обумовлено побудовою 

великих промислових об’єктів та житлових комплексів на землях 

сількогсоподарського призначення, а в сучасних умовах здійснюється за рахунок 

невисокої індивідуальної забудови та приєднанням  прилеглих сільських населених 

пунктів (СНП). З рисунка видно, що місто формує в просторі зону впливу, з часом 

яку поглинає. Ця зона має форму концентричного кола радіусом до 10 км. Вона є 

перехідної зоною між урбоситемою та агросферою, саме у ній відбуваються 

найбільші перетворення (основний показник забудова, формування інфраструктури) 

та поступово сільські території асимілюються у міські. Часовий проміжок може 

бути різним, і в основному буде залежати від розвитку господарсько-виробничого 

комплексу міста та прилеглих територій.  

Динаміка зміни площі міста Рівного (рис.3.4) показує різке збільшення площі 

міста, починаючи з 60 років ХХ ст.  

 

y = 0,8559x2 - 3290,4x + 3E+06

R2 = 0,989
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Рис. 3.4. Зміна площі урбоситеми Рівного за період 3 початку ХХ століття до 

теперішнього часу 

Зростання площі міста в часі описується параболою другого порядку: 
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У=0,859х
2
 – 3290,4t+ 3Е+06 (R

2
 =0,989), де у – площа урбоситеми, t – роки ( з 

1900….2000 рр.). 

Це дозволило встановити тенденції зміни площі урбосистеми, та відзначити роль 

виробничо-господарського у формуванні перетворень у урборуральні зоні. 

Встановлено, що зростання населення міста відбувалося нерівномірно та 

залежало від ендогенних (епідемії, висока смертність) та екзогенних (стихійні 

явища, війни) чинників. Як видно з рисунка 3.5. стрімке зростання чисельності 

населення відбувається в IV етапі урбанізаційного періоду розвитку урбоситеми.  

Динаміка чисельності населення у ІІ та ІІІ етапах урбанізаційного періоду 

розвитку урбосистеми (рис. 3.6, 3.7 ) характеризується лінійною залежністю, яка 

показує що щорічний приріст населення приблизно дорівнював 0,5.  

У четвертому етапі розвитку урбосистеми відбувається стрімке лінійне зростання 

чисельне населення, що описується рівнянням : 

у=5,8462t – 11396 (R
2
 =0,9959), де у чисельність населення, t – роки ( з 

1960….1995 рр.). 

 Населення щорічно зростає з швидкістю 5,8 рази. Збільшення мешканців міста 

відбувається за рахунок міграції сільського населення. Таким чином, вплив 

урбосистеми на агросферу відбувається не лише через поглинання тириторії 

агросфери, але й через вилучення трудових ресурсів.  

 

Рис. 3.5. Динаміка чисельності населення урбоситеми Рівного 
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Середня чисельність населення, тис.чол.
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Рис. 3.6. Динаміка чисельності населення урбоситеми Рівного у ІІ етапі 

урбанізаційного періоду розвитку 

 

Середня чисельність населення, тис.чол.
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Рис. 3.7. Динаміка чисельності населення урбоситеми Рівного у ІІІ етапі 

урбанізаційного періоду розвитку 
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Середня чисельність населення, тис.чол.
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Рис. 3.8. Динаміка чисельності населення урбоситеми Рівного у ІV етапі 

урбанізаційного періоду розвитку 

 

 

Рис.3.9. Динаміка чисельності населення урбоситеми Рівного у V етапі 

урбанізаційного періоду розвитку 

 

У V етапі урбанізованого періоду зміна чисельності населення має два яскраво 

виражених періоди зростання, що спостерігаються з 1990 до 2000 років, та з 2008 до 

2012, та період спаду, який простежується з 2002 року до 2008 року (рис.3.9.) та 

2013 року по теперішній час. 
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Рис.3.10. Динаміка чисельності населення урбоситеми Рівного у V етапі 

урбанізаційного періоду розвитку 

 

 

Рис.3.11. Динаміка чисельності населення урбоситеми Рівного у V етапі 

урбанізаційного періоду розвитку 
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Ці процеси обумовлені насамперед економічними кризами та загальними 

тенденціями зниження народжуваності, зростання смертності в країні та регіоні, 

відмічені значні механічні міграції населення за кордон. 

Щільність населення, як видно з рисунка зростала з кінця ХІХ ст. до кінця 

ХХст.. Починаючи з 2000 року щільність населення зменшується, що зумовлено як 

збільшенням площі міста, зростанням одноповерхової забудови, так і зменшенням 

чисельності населення. На сьогодні вона складає 3913 осіб на кв.км. Зменшення 

щільності населення відбулася за рахунок збільшення площі урбосистеми, яка 

поглинає прилеглу агросферу. 
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Рис. 3.12. Зміна щільності населення міста Рівне. 

 

Таким чином, розвиток міста здійснювався переважно стихійно. Найбільші 

темпи урбанізації та антропогенного впливу на природне середовище припадають на 

другу половину ХХ ст., який характеризується значними якісними змінами 

економічної та соціальної підситеми що й призвело до виникнення ряду екологічних 

проблем у межах урбоекосистеми та прилеглої агросфери.  

 

3.3. Взаєморозвиток урбосистеми з агросферою 

Попередні дослідження дозволили зробити висновок, що розвиток 

урбосистеми супроводжувався певними трансформаціями природного середовища 
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як самого міста так і прилеглої агросфери [467-470]. Екологічні проблемами, 

стосуються не лише стрімкої трансформації залишків природних екологічних 

систем міста, але й виникнення значного забруднення всіх компонентів 

навколишнього середовища міста. Ці процеси виходять за межі урбосистеми та 

формують кризові явища в прилеглій агросфері. Агросфера та урбосистема це дві 

складні, відкриті системи, які взаємодіють між собою через взаємопроникнення та 

взаємоперетворення [471-473]. На різних стадіях еволюції формуються механізми 

зворотного зв’язку, які або послаблюють або посилюють дію певних чинників та 

складові систем (рис. 3.12). 

Встановлено, що при взаємодії двох складних систем урбосистеми та 

агросфери формується просторове неоднорідне середовище, що має ознаки двох 

систем, які в тій чи іншій мірі проявляються. Нами виділено наступні періоди та 

етапи розвитку урбоситеми та агрсофери (табл. 3.3). Визначено, що в до 

урбанізаційний період формуються передумови зародження двох систем: 1) 

урбосфери, через концентрацію поселень; 2) агросфери через формування перших 

агроекосистем.  

Відбувається поступова локальна трансформація природних ландшафтів у 

антропогенні. Урбанізаційний період розпочався з середини ХVстоліття і 

продовжується до сьогодення. І етап характеризувався ранньою стадією урбанізації, 

на той час урбосистема мало всі ознаки СНП, жителі міста в основному були задіяні 

у сільському господарстві. У цей період сформувалися певні типові агроекосистеми 

цієї території та часу. Саме вони стали підґрунтям для сучасної агросфери. ІІ етап 

урбанізації був пов’язаний з економічним розвитком міста та посиленням 

економічних зв’язків між містами та власне становленням урбосистеми зі всіма їй 

притаманними ознаками. В цей період агросфера чітко сформована й представлена 

агро та лісовими-екосистемами, значний відсоток займають природні території. Для 

ІІІ етапу урбанізаційного періоду відзначено інтенсивне формування систем 

життєзабезпечення, що стало базою для формування основ подальшого 

економічного, культурного та соціального розвитку міста. ІV етап характеризується 

стрімкою урбанізацією зумовленою, як післявоєнною перебудовою, так і  
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Рис. 3.12. Взаємодії урбосистеми з агросферою (авторська розробка) 
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Таблиця 3.3. 

Характеристика періодів та етапів розвитку урбосистеми та агросфери ЗВУ 

(авторська розробка) 

Період

и  

Етап

и  

Часові межі розвитку  Характеристика розвитку системи 

Урбосистема Агросфера 

До 

урбані

заційн

ий  

І  від виявлення перших 

поселень на території 

нинішнього міста до 

початку ХІІІ ст. (першої 

згадки про місто – 1282 

рік). 

Передумови зародження системи 

через формування локальних змін 

природної екологічної системи. 

 

ІІ  з початку ХІІІ ст. до 

середини ХV ст. 

Зародження системи. Формування 

ознак нової підсистеми у природній 

екологічній системі 

Урбан

і-

зацій-

ний  

І  

 

з середини ХVст. до 

середини ХVІІІ ст. 

Продовження зародження 

системи. Формування 

чітких ознак нової 

системи  

Станов-

лення 

системи  

ІІ  з середини ХVІІІ ст. до 

початку ХХ ст.  

Становлення системи 

(початкова стадія ) 

Зрілість 

системи 

ІІІ  з початку ХХ ст. до 

середини ХХ ст.  

Становлення системи 

(кінцева стадія ) 

ІV  від середини ХХ ст. до 90–

х років ХХ ст.  

Зрілість системи  

V  з 1990 року ХХ ст. до 

сьогоднішнього часу 

 
інтенсивним розвитком промисловості, науки, освіти, медицини. Розвиток 

урбосистеми набуває зрілих ознак. 

V етап розпочався з 90-х років ХХ ст. та триває до тепер, для нього характерний 

уповільнений ріст площі урбосистеми, значні зміни якості довкілля. Поступова 

зміна властивостей урбосистеми призвела до виникнення кількісних та якісних змін 

у ній, а з наближенням урбосистеми до зрілості посилилися трансформаційні 

процеси у прилеглій агросфері, вони проявляються у перетворенні руральних 

територій у урботериторії, вилучення природних ресурсів, забруднення довкілля 

[473].  

У результаті дослідження [474] встановлено, що функціонально-територіальні 

взаємодії урбосистеми з агросферою формують в останній середовище з новими 
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якісними характеристиками, де чітко простежуються значні переважаючі впливи 

урбосистеми. Таким чином урбосистема формує зону впливу на агросферу, а 

агросфера ЗВУ це складна соціо-економіко-екологічна система, яка постійно 

змінюється, через перетворення її підсистем та простору.  

 

3.4. Функції агросфери зони впливу урбосистем  

Урбосистема формує особливі умови розвитку агросфери та її підсистем: 

екологічної, соціальної та екологічної. При взаємодії двох складних систем 

формуються нові ознаки та якості прилеглої агросфери. (рис.3.13).  

Формування цих нових систем будуть залежати від сили та якості впливу 

зовнішніх систем [475-477], в даному випадку урбосистеми та агросфери. Тобто 

системні зовнішні впливи урбоситеми на агросферу змінюють параметри агросфери 

та утворюють, на наше переконання, систему з новою якістю. До основних якісних 

ознак цих новоутворених систем відносимо зміни якості життя та господарської 

діяльності, якості та стану природних ресурсів, навколишньог середовища та 

екологічної безпеки. 

Об’єктивними передумовами виникнення таких систем (агрсофери ЗВУ) є: 

1)природньо-історичні, що зумовили розвиток урбосистеми, тобто набір природніх 

умов та ресурсів, відповідної спеціалізації міста та його розвитку; 2) економічні, що 

зумовлені інтенсивністю розвитку виробничих сил, природокористування та 

нарощування економічного потенціалу як урбосистеми так і прилеглої агросфери; 

3)екологічні, що пов’язані із перетворенням природних територій, зміною 

антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище та проявом 

екологічних негараздів; 4) соціальні, що спричинені зростанням чисельності міських 

жителів та формуванням покращанням якості життя мешканців урбосистеми [470-

474]. 

Отож, теоретитчно обгрунтовано, що формування агрсофери ЗВУ зумовлено 

економічним, соціальним розвитком та різними рівнями екологічного впливу 

урбоситеми, зокрема антропогенного навантаження, забруднення довкілля та 

проявленням деградаційних процесів природного середовища. 
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Рис. 3.13.Характеристика агросфери ЗВУ 

 

Використовуючи вчення про системи [475-477], нами віднесено до основних 

чинників, які формують виникнення агросфери ЗВУ зовнішні, які характеризують 

загальні тенденції розвитку урбанізації на глобальному, державному та 

регіональному рівні та внутрішні, які зумовлені темпами, масштабами, структурою 

економічного розвитку, природно-екологічним потенціалом урбосистеми, 

антропогенним навантаження, рівнем та якістю життя міських жителів. 

Визначено, що агросфера ЗВУ має дуальне призначення: з однієї сторони це 

резерв для росту та розвитку урбосистем, а з другої сторони це екологічна ніша 

сільських мешканців. В ній формується якісно нова функціональні цінність, яка 

доповнює історично сформовану структуру господарювання агросфери та має 

двояке призначення: забезпечує необхідні умови функціонування урбосистеми та її 

підсистем економічної та соціальної та формує нові соціо-економічні можливості 

для агросфери. На підтвердження цього є наведемо дослідження низки науковців. У 

роботах [478-483] та інших зазначено, що приміські зони виконують допоміжну та 

обслуговуючу роль для урбосистем, це є забезпечення ресурсами: водними, 
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паливно-енергетичними, продовольчими, розміщення потенційно-небезпечних 

промислових об’єктів, допоміжної інфраструктури. Дослідники сільських територій 

[484, 485] чітко визнають, що місто формує інші умови розвитку сільської 

місцевості і за твердженнями Павлова О.І [486] при цьому змінюються признаки 

руральності та формуються ознаки урбанізованості при дії великого міста і навпаки 

при занепаді міста. Вітчизняні та зарубіжні вчені та наші дослідження [472, 474] 

підтверджують значні зміни у навколишньому середовищі, тобто в екологічній 

підсистемі. Навколишнє природне середовище отримує значні прямі та 

опосередковані антропогенні впливи у вигляді зростання викидів, скидів, 

формування додаткових полігонів відходів, використання природних ресурсів 

(земельних, водних, паливно-енергетичних та інших), перетворення ландшафтів та 

забруднення складових агросфери. Агросфера ЗВУ є найбільш вразливою, оскільки 

воноа отримують антропогенне навантаження зовнішнє зі сторони функціонування 

урбосистеми та внутрішнє під час сільськогосподарської діяльності. З екологічної 

точки зору прилегла агрсофера виконує певні захистні функції, знижуює впливи на 

сільські території, з іншого боку вона є постачальниками природних ресурсів в 

урбосистему (вода, кисень, паливно-енергетичні) та вміщуює рекреаційні ресурси, 

які використовують міські жителі. Урбосистема, з однієї сторони виступає як 

фокусна точка зростання (покращення) економічної та соціальної підсистеми 

агросфери, а з другої як фокусна точка (або антропогенне джерело) погіршення 

екологічної підсистеми через зростання антропогенних навантажень та перетворень 

в екологічній підсистемі.  

Нами визначено соціо-економічні зв’язки між урбосистемою та прилеглою 

агросферою (табл. 3.6). Вони формують умови зростання основних відносин та 

контактів, які посилюють градієнт урбанізації та направлені на просторові 

перетворення та покращання якості життя сільського населення. В основному такі 

зв’язки, як виробничі, сільськогосподарські, інфраструктурні, трудові, рекреаційні, 

культурно-побутові є взаємовигідними для урбосистеми та агросфери. За винятком 

трудових, котрі в певній мірі формують «вимивання» трудових ресурсів із села. 
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Таблиця 3.4 

Системоутворюючі зв’язки між урбосистемою та прилеглою агросферою 

Зв’язки прояв 

Взаємозв’яки  

Взаємовигідні (позитивні) Не вигідні (шкідливі) 

Урбосистема Агросфера Агросфера 

Економічні     

Виробничі  Збільшення промислових 

об’єктів, складів 

Винесення виробництв за 

межі міста  

Розширення виробничої 

співпраці 

Поява потенційно-небезпечних 

виробництв 

Сільськогоспо

дарські 

Продовольче забезпечення 

міста  

Забезпечення жителів 

урбосистеми продуктами 

харчування, розвиток 

переробних галузей 

Зміна та розширення 

спеціалізації 

сількогосподарського 

виробництва  

 

Інфраструктур

ні 

Розміщення інженерного 

обладнання , транспортної 

сітки 

Розвантаження урбосистеми  Забезпечення інфрастуктурою 

населення 

Формування додаткових 

антропогенних навантажень: місця 

складування побутових відходів, 

водозаборів, очисних споруд та 

інше 

Рекреаційні Рух міських жителів до 

місць відпочинку 

Відпочинок та оздоровлення 

міських жителів 

Формування нових робочих 

місць, розвиток 

інфраструктури 

 

трудові Переміщення населення 

до місць праці 

маятникова міграція, 

розширення 

працевлаштування, зниження 

безробіття  

Маятникова міграція, 

розширення 

працевлаштування, зниження 

безробіття  

Зниження кількості працівників у 

сільському господарстві 

Соціальні     

Розселення Забезпечення розселення 

та комфортного 

проживання 

Розвантаження урбосистеми Покращення умов життя  

Культурно-

побутові 

Задоволенням потреб 

соціальної сфери: заклади 

освіти, торгівлі, охорони 

здоров’я тощо 

Розвиток закладів за рахунок 

додаткових надходжень від 

сільських жителів  

Покращення якості життя   
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   Продовження табл. 3.4 

Екологічні     

Природоохоро

нні 

Формування 

природоохоронних зон 

 Додаткові зелені зони, 

заповідні, рекреаційні 

території  

 

Земельно-

ресурсні 

Територіальне розміщення 

житлового та виробничого 

комплексу, ресурс 

забезпечення  

Резерв території для міста   Вилучення земельних ресурсів 

Ресурсне забезпечення Забезпечення міста водою, 

паливно-енергетичними, 

мінеральними ресурсами 

 Виснаження водних, паливно-

енергетичних, мінеральних 

ресурсів 

Антропогенні  Зміна антропогенного 

впливу 

Забруднення складових 

довкілля 

Забруднення складових 

довкілля 

Забруднення складових довкілля 
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Екологічні зв’язки навпаки посилюють екологічні проблеми агросіери та 

направлені на пом’якшення екологічної ситуації в урбосистемі, через ряд 

компенсаційних заходів, зокрема зелені зони, розсіювання забруднюючих речовин, 

акумуляція побутових відходів. Особливий екологічний вплив на агросферу мають 

транспортні магістралі, які є опорним каркасом розселення та формують соціо-

економічне зростання територій, і виступають як лінійні джерела забруднення 

атмосферного повітря, через речовино-енергетичні впливи На наш погляд на 

формування агросфери ЗВУ мають значення не тільки величина урбосистеми, алей і 

наявність транспортних магістралей. ) Тобто в екологічній підсистемі зв’язки 

можуть бути, як взаємовигідними (наприклад природоохоронні так і невигідними 

для агросфери, до прикладу земельно-ресурсні, антропогенні, які супроводжується 

виснаження природних ресурсів агросфери та посилення антропогенного тиску на 

природні складові, як наслідок відбувається забруднення довкілля типовими на 

типовими інгредієнтами. Ці інгредієнти (забруднюючі речовини) є продуктами 

життєдіяльності урбосистеми та її виробничо-господарського комплексу. Соціально-

економічне освоєння території (земель) (щільність населення, концентрація 

промислових, сільськогосподарських об’єктів, транспортне сполучення) і буде 

визначати величину антропогенного навантаження та забруднення складових 

довкілля. Ці зони піддаються просторово-часовим змінам, і за певних умов при 

посиленому впливі урбосистем відбувається субурбанізація території, тобто 

агросфера ЗВУ набуває ознак урбосистеми. Це якраз характерно для великих та 

дуже великих міст. Як правило ці території характеризуються посиленими впливами 

на підсистеми та її елементи, компоненти агросфери. Тому як вітчизняні так і 

закордонні вчені виділяють певні резервні території агросфери, котрі згодом будуть 

поглинуті урбосистемою. Для типізації зони впливу потрібно керуватися і такими 

критеріями, як можливість швидких перетворень соціо-економіко-екологічної 

підсистеми в сторону набуття території ознак повної урбанізації.  

Разом з тим агросфера ЗВУ не є однорідною, градієнт впливу урбосистеми з 

відстанню від фокусної точки затухає і навпаки градієнт дії агросфери посилюється. 

Тому доцільно саму зону впливу теж диференціювати за станом її трьох підсистем. 
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Отож агросфера зони впливу урбосистеми виконує певні додаткові функції 

для урбоситеми та основні для села, котрі можна звести до основних соціо-

економічних: виробничої, обслуговуючої, житлової та транспортної та екологічних.  

Виробнича функція агросфери ЗВУ полягає у розміщенні на її території 

промислових об’єктів та виробничих комплексів. задоволення потреб суспільства в 

продовольстві та сировині, продукції для різних галузей та видів господарської 

діяльності Як правило це значно посилює соціально-економічний розвиток території 

та погіршує екологічний стан, через винесення або розташування потенційно-

небезпечних промислових обє’ктів за межами урбосистеми. Виробничі комплекси 

спонукають до розвитку сільських населених пунктів та збільшують чисельність 

жителів.  

Обслуговуючі (інфраструктурні, культурно-побутові, трудові) функції , вперш 

за все пов’язані із обслуговуванням урбосистеми за рахунок розміщенням об’єктів 

інфраструктури міста – складів, місць захоронення міських відходів, кладовищ, 

очисних споруд, водозаборів.  

Культурно-побутові пов’язані із задоволенням потреб сільського населення в 

соціальній сфері, таких як: заклади освіти, торгівлі, охорони здоров’я, розважальних 

закладів. Трудові функції, які формуються за рахунок міграції сільських та міських 

жителів до місць роботи. Як правила трудові зв’язки розвинені між територіями які 

пов’язані транспортними магістралями. 

 Житлова функція – проживання населення, як міського так і сільського, що 

працює та/або отримує певні послуги як в урбосистемі так і в агросфері. 

Відслідковується тенденція міграції жителів міста в приміські сільські населені 

пункти, де відбувається покращення демографічної ситуації, та відповідно 

збільшення щільності населення. Відбувається ущільнення забудови як одно так і 

багатоповерхової по периметру міста та вздовж основних транспортних магістралей.  

Транспортна функція забезпечення транспортних перевезень вантажів, 

населення за наявних видів транспорту та мережі доріг. Соціо-економічний 

розвиток сільських населених пунктів напряму буде залежати від транспортної 

доступності території.  
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Екологічні функції агросфери зон впливу урбосистеми, до яких відносимо 

створення сприятливого, безпечного середовища життєдіяльності сільських 

мешканців, підтримання екологічної рівноваги в аграрних регіонах та на всій 

території країни, утримання заповідників, заказників, національних парків та ін. 

Саме екологічні функції спрямовані на охорону навколишнього природного 

середовища урбосистеми та агросфери, на мінімізацію наслідків забруднення 

довкілля, регулювання природокористування, запобігання виснаженню систем, 

зниження забруднення та підвищення стійкості екосистем. Екологічна функція 

передбачає ресурсозабезпечення та ресурсовідновленння як урбосистеми так і 

агросфери. На межі урбосистеми та агросфери роль природоохоронної функції 

полягає у мінімізації антропогенних впливів урбосистеми на прилеглі території та 

пом’якшення екологічної ситуації у самій урбосистеми через створення зеленого 

поясу. Тобто екологічна стійкість території буде сформована через збалансоване 

використання земельних ресурсів. Саме земельні ресурси відіграють основну роль у 

функціонуванні екологічної підсистеми агросфери ЗВУ. З однієї сторони вони є 

економічним ресурсом, з другої – соціальним, а з третьої екологічним. 

Реалізація екологічної функції здійснюється через управління 

природоохоронною діяльністю як урбосистеми так і агросфери, регулювання 

природокористування та запобігання виснаженню екосистем агросфери та 

урбосистеми.  

З метою дослідження впливу урбосистеми на прилеглу агросферу та 

визначання її зони дії детально зупинимося на аналізі сучасних чинників, обсягів, 

наслідків техногенного впливу на урбосистему, визначимо ступінь її 

розбалансування та оцінимо їхній соціо-еколого-економічних стійкість через 

систему індикаторів.  

 

Висновки до розділу 3: 

1. Встановлено, на підставі історико-екологічного аналізу, що розвиток 

урбосистеми Рівного проходив у два періоди. Перший період до урбанізаційний 

тривав до середини 15 сторіччя та включав в себе два етапи. В цей період відбулося 
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зародження самого міста., тобто виокремлення із агросфери, через перетворення 

сільського населено пункту в міський. Другий період урбанізаційний охоплює 

середину 15 століття до нашого часу. Виділено п’ять етапів та проаналізовані зміни 

основних показників: площа міста, чисельність населення, розвиток соціо-

економічного підсистеми та досліджено природну трансформацію. 

2. Встановлено, що збільшення площі міста відбувається за рахунок 

поглинання передмість, так починаючи з середини 15 сторіччя урбосистема 

збільшила свою площу у 8 разів і на сьогодні площа дорівнює 6300 га. Визначено, 

що з середини 18 століття розвиток урбосистеми був визначальним у розвитку 

прилеглих територій., а саме набуття міських ознак приміських сіл та приєднання 

сільских територій у склад міста. Ріст чисельність населення урбосистеми в значній 

мірі відбувався за рахунок сільських жителів. Техногенне навантаження на 

урбосистему призвело до виникнення екологічних наслідків та розбалансування 

урбосистеми, що в свою чергу призводить до формування зони впливу на 

агросферу. 

3. Виділено умови та процеси формування агросфери ЗВУ, досліджено 

системоутворюючі зв’язки між урбосистемою та прилеглою агросферою на підставі 

чого визначено та охарактеризовано виробничу, обслуговуючу, житлову, 

транспортну та екологічну функції. Теоретично досліджено, що взаємозв’язки, котрі 

виникають в межах систем та між системами є позитивними та негативними та 

направлені на зміну соціо-економічного, екологічного стану як урбосистеми, так і 

агросфери. 

4. Визначено та охарактеризовано виробничі, обслуговуючі, житлові, 

транспортні, екологічні функції агросфери ЗВУ, які відображають її дуалізм, що 

проявляється у виконанні додаткові функціяй агросферою для урбосистеми та 

основних для села і направлені на забезпеченні соціо-економічного та екологічного 

функціонування агрсофери.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ОЦІНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 

УРБОСИСТЕМИ 

 

4.1. Стан виробничо-господарського комплексу 

Як відомо, саме господарська діяльність, концентрація промислового 

виробництва, інфраструктура є основним чинником розвитку урбосистем і 

виникнення екологічних проблем. Провідною галуззю в економіці міста є 

промисловість. Промисловий потенціал міста характеризується високим рівнем 

розвитку хімічної промисловості та машинобудування. На виробництво хімічних 

речовин і хімічної продукції припадає 18,1 % від загального обсягу виробництва, 

машинобудування – 8,3 %, виробництва харчових продуктів – 9,0%, текстильного 

виробництва до 8,3 %. Продукція добувної та переробної промисловості складає 

53,7%, Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря складає 

44,5% [487]. 

Протягом останніх трьох десятиліть економічний розвиток урбосистеми 

відбувався в контексті макроекономічних тенденції, які є типовими для міст та 

регіонів держави. До них потрібно віднести три етапи розвитку: етап економічного 

спаду кінця ХХ ст. (1991–1999 рр.), який пов'язаний був з перехідною економікою; 

етап економічного підйому (2000–2006 рр.), що характеризувався формуванням 

вільного економічного середовища, сприятливих зовнішніх зв’язків, розвитком 

малих та середній підприємств; етап економічного спаду 2007–2009 років, що 

пов’язано з світовою фінансово-економічною кризою та поступовою стабілізацією в 

наступні роки [1, 2].  

Провідні підприємства міста, які значно впливають на обсяги виробництва за 

галузями промисловості: хімічна та нафтохімічна: ПрАТ «Рівнеазот»; 

«Високовольтний союз-РЗВА» (виробництво електророзподільної та контрольної 

апаратури); ПрАТ «Агроресурс» (виробництво радіаторів і котлів центрального 

опалення) : легка промисловість: ПрАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", 
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ТОВ «Льонокомбінат» та інші [423, 424]. 

Відслідковується спад обсягів реалізації промислової продукції у галузі 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Зниження та скорочення обсягів 

виробництва обумовлені певними економічними проблемами, зокрема зростання цін 

на енергоносії, тіньовий сектор виробництва та інше.  

Таблиця 4.1 

Галузева структура промисловості Рівного  

 2010 2017 

Обсяг продукції промисловості (у діючих цінах підприємств), 

% 

100,0 100,0 

у тому числі за видами економічної діяльності:   

Обробна промисловість  76,1 53,7 

- хімічна та нафтохімічна промисловість 44,3 18,1 

- виробництво електричного та електронного устаткування 15,9  

- металургія та оброблення металу 0,1  

- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 2,4  

 -машинобудування 0,9 8,3 

- целюлозно-паперова і поліграфічна промисловість 1,3  

- харчова промисловість 9,0 9,0 

- текстильна промисловість та пошиття одягу 1,4 8,3 

- інші промислові виробництва 0,8  

Виробництво та розподіл енергоносіїв 23,9 44,4 

 

Проаналізуємо зміну показників економічного розвитку міста Рівне, за 

системою базових економічних показників, які дозволяють одержати достовірну та 

об’єктивну інформацію про перебіг економічних процесів.  

За даними Головного управління статистики в Рівненській області станом на 

01.01.2018 в місті є 103 підприємства, які виробляють та реалізують промислову 

продукцію. Так, промисловими підприємствами міста за 2017 рік реалізовано 

продукції (робіт, послуг) на суму 10 276,6 млн. грн., що на 4,5 % більше, ніж за 2016 

рік [ 487]. Динаміка зміни цього показника представлено на рис. 4.1 
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Рис.4.1. Динаміка зміни показника обсягу реалізації промислового виробництва. 

 

Як видно з рисунка відбувається поступове зростання обсягу реалізації 

промислового виробництва з 2012 року до теперішнього часу. Вартість усіх послуг і 

продуктів, що випускаються промисловими підприємствами міста Рівного у 2017 

році становила 10,3 млрд. грн. 

Відомо, що розвиток економічної підсистеми міста формується за рахунок 

інвестицій. Проаналізуємо інвестиційні показники, котрі відображають рівень 

інвестиційної активності в місці та дають уявлення про інтенсивність ділової та 

виробничої діяльності. Та як зазначає В.О. Степанова приріст виробництва та 

економічний розвиток забезпечується через сприятливий інвестиційний клімат. 

На рис.4.2. показана динаміка надходження інвестицій в основний капітал та у 

житлове будівництво. Встановлено, що з роками ці показники змінюються 

синхронно. Відзначається різке зменшення залучення коштів у 2010 році з 

поступовим зростанням до нинішнього часу. 

З рис.4.2 видно, що надходження інвестицій в основний капітал міста Рівне з 

1990 по 2004 роки практично не змінюється і дорівнювали 28325 тис.грн. у 1990 

році та 35122 тис. грн.. У 2004-2005 роках відзначаються значне залучення 

інвестицій, щорічне збільшення який ягало у 14 разів. З 2006 року відзначається 

незначне поступове зростання цього показника до 2008 року із значним падінням у 
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2009 році. Наступні роки інвестиції в основний капітал то зростали то 

зменшувалися. Починаючи з 2012 року показник інвестицій в основний капітал 

значно зростає. Так, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний 

капітал) залучених в економіку міста Рівного станом на 01.01.2018 р. складав 105,2 

млн. дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 431,9 дол. США 

[487]. Аналогічну картину спостерігали із залучення інвестицій у житлове 

будівництво.  

 Введення в експлуатацію житла характеризується піками спаду у 2000, 2005 

році та 2010 році та піками зростання у 2006-2007 роках та 2010-2014 рр. Сід 

зазначити, що при загальних тенденціях зниження показника введення житла в 

експлуатацію зростає показник введення в експлуатацію індивідуального житла 

(рис.4.3, 4.4), що ще раз підтверджує розвиток та зростання площі міста за рахунок 

приватного сектора, що поглинає значні території прилеглої агросфери. Житловий 

фонд міста Рівного всіх форм власності у 2017 році склав 4625,0 тис.кв.м  загальної 

площі. 

Аналіз забезпечення населення житлом (рис.4.5) показав, що цей показник 

збільшився з 16 м
2
 на одну особу у 1990 році до 18 м

2
 на одну особу у 2012 році та 

19,6 м
2
 на одну особу у 2016 році. Для цього показника виділені два періоди 

зростанні 1990 – 2000 роки та 2005 -2011 та 2014 до 2017 років та один період спаду 

2000 – 2005 роки, що повязано із зростанням чисельності населення та зменшенням 

введення в експлуатації житла [487]. 

Таке зростання індивідуального будівництва призводить до зниження 

показників житлової площі, яка обладнана водопроводами ( з 99% до 96%) , 

каналізацією (з 99% до 95,7 %), опаленням та газом. (рис.5.6). Ймовірно у цих 

житлових масивах можуть виникати додаткові тиски на підземні води та грунти, у 

наслідок неправильного поводження зі стічними комунальними водами.  
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Рис.4.2 Динаміка капітальних інвестицій у 1990 – 2017 рр. 

 

Рис. 4.3Динаміка будівництва житла 

 

 

Рис.4.4. Будівництво житлових будинків. 
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Рис.4.5. Забезпеченість житлом мешканців Рівного (1990 - 2017 рр.) 

 

 

Рис. 4.6. Питома вага житлової площі обладнаною інфраструктурою, % (2013-

2017 рр.) 

 

Транспортна інфраструктура. До значних джерел, котрі впливають на якість 

довкілля урбосистеми відносимо транспортну інфраструктуру [3]. У Рівному добре 

розвитнута транспортна інфраструктура (табл.4.2).  



213 

 

Таблиця 4.2 

Характеристика транспортної інфраструктури урбосистеми Рівного 

Основні автомагістралі  Залізничне 

сполучення 

Громадський 

транспорт Міжнародного 

значення  

Національного 

значення  

Місто знаходиться 

на перетині 

трансєвропейського 

коридору №3 

«Берлін-Київ» та     

Міжнародного 

транспортного 

коридору «Гданськ-

Одеса», перетині 

автомаршрутів   

трансєвропейської 

центральної 

транспортної вісі 

Е40 (Брюссель-

Дрезден-Краків-

Рівне-Київ) та    Е85 

(Клайпеда-Вільнюс-

Дубно-Бухарест-

Александруполіс).  

Через місто 

проходить 

національна 

автомобільна 

дорога Н22 

(Устилуг-Луцьк-

Рівне) та     

регіональні 

автомагістралі Р05 

(Городище-Рівне-

Старокостянтинів), 

Р77 (Рівне-Тучин-

Гоща). 

Через місто 

проходять 

залізничні 

магістралі: 

Київ-

Варшава-

Берлін, Львів-

Санкт-

Петербург,    

Львів-Мінськ, 

Ковель-

Москва, 

Ковель-Одеса. 

11 

тролейбусних та 

31 автобусному 

маршруті 

щоденно 

працювало 66       

тролейбусів, у 

тому числі один 

«нічний 

тролейбус», 300 

автобусів в 

режимі 

маршрутного 

таксі.  

 

 

Слід зазаначити, що географічне положення урбосистеми на перетині 

основних доріг міжнародного та національного значення. Загальна протяжність 

доріг складає 300,5 км та налічує 442 вулиці. Всі вони з твердим покриттям. Є 8 

автомобільних мостів. На території міста розташовані 54 світлофорні об’єкти. 

Загальна довжина тролейбусних ліній, км 60,8 , Загальна довжина автобусних ліній, 

км 728,6.  Разом з тим за дослідженнями [7, 8] доведено, що схема руху транспорту є 

недосконалою, тому, що практично весь транспорт проїжджає через центр міста та 

формує значне навантаження на цю частину міста. 

Пасажирські перевезення автобусами здійснювали 40 суб’єктів 

підприємницької діяльності, в тому числі 32 фізичні особи, яким належить 165 

автобусів малої та середньої місткості та 8 юридичних осіб, яким належить 157 

автобусів. Автобусами перевезено 63 600 тис. пасажирів та виконано 
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пасажирооборот в обсязі 358,3 млн.пас.км, що відповідно на 34,4% та 6,1% 

перевищило рівень 2016 року [490, 491]. 

Проведене зонування території м. Рівне за інтенсивністю потоків 

автотранспорту [488, 489]. Встановлено, що основні транспортні потоки проходять 

через центр міста, інтенсивність в різних напрямах наступна: південний - 2623 

одн/год, східний – 2839 одн./год, північний – 4223 одн/год, західний – 3882 одн./год.  

Враховуюче вигідне географічне положення міста, наявність доріг державного та 

міжнародного значення, добре розвинуту приміську зону, інтенсивність 

транспортних потоків на виїздах з місту з кожним роком зростає та має такі 

значення: південних напрям – 3865 одн./год, східний– 3538 одн./год, північний – 

3548 одн/год, північно-східний – 2855 одн/год, північно-західний – 3021 одн/год, 

західний – 2651 одн./год. Формування таких потоків формується як транспортом 

приміського сполучення так і індивідуальними легковими машинами. 

 

 

 

Рис.4.7. Динаміка перевезення транспортом пасажирів 
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Відслідковується зниження кількості вантажів, які перевозять автомобільним 

транспортом (рис.4.8). Разом з тим вантажооборот зріс майде до 890 млн.т.км. (рис. 

4.9.) За 2017 рік підприємствами автомобільного транспорту доставлено замовникам 

807,5 тис. тонн вантажів, що на 4,2 % менше, ніж 2016 рік та виконано  

 

Рис.4.8 Динаміка перевезення вантажів автомобільним транспортом  

 

 

Рис.4.9. Вантажооборот автомобільним транспортом 

 

Динаміку доходу місцевого бюджету у м. Рівне з 2009 до 2017 рр. зображено 

на рис. 4.10. Наведені дані на рис. 5.10 та 5.11 свідчать, що з 2009 до 2017 роки 



216 

 

спостерігається чітка тенденція до збільшення заробітної плати та доходів бюджету 

у м. Рівне. 

 

 
Рис.4.10. Динаміка доходу бюджету м. Рівне у період з 2009 до 2014 рр. 

 
Рис. 4.11.Динаміка середньої заробітної плати у м. Рівне у період з 2009 до 2016 

рр. 

Аналіз показника середньомісячної заробітної плати (рис.4.11) показав, що 

цей показник рівномірно зростає розпочинаючи з 2005 року. Винятком є 2009 рік. 

Середня заробітна плата за 2009 рік склала 1772 грн. або на 1,6 % менше в 

порівнянні до 2008 року. Це відбулося у зв’язку з тим, що більшість промислових 

підприємств працювали в скороченому робочому режимі. Встановлено, що відносно 
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розміру прожиткового мінімуму цей показник впродовж 2006 – 2012 років 

коливався і межах з 2,08 для 20006 року до 2,59 для 2008 року та 2,37 для 2012 року. 

Це свідчить про стабільність середньомісячної заробітні плати відносно показника 

прожиткового мінімуму. 

Наявність безробіття в суспільстві свідчить про недовикористання трудових 

ресурсів. Безробіття - соціально-економічне явище, коли частина працездатного 

населення не може знайти роботи, стає відносно надлишковою, поповнюючи 

резервну армію праці. Згідно з визначенням Міжнародної організації праці (МОП), 

безробітною є особа, яка хоче і може працювати, але не має робочого місця. Аналіз 

рівня зареєстрованого безробіття (рис. 4.12) показав, що з 1990 року до 2007 

показник безробіття знизився з 5 % до 1,3%. Починаючи з 2007 року безробіття 

поступово зростає, на 2013 рік становить 2,0%, з 2014 року відбулося зниження 

цього показника у 2017 році від дорівнював 1,4 %. 

 

Рис. 4.12. Динаміка рівня безробіття 

 

Таким чином, аналіз економічної структури, виробництва, споживання 

дозволив стверджувати, що економічний розвиток міста є нерівномірний, 

спостерігаються спади та підйоми, разом з тим у місті функціонує потужній 

виробничий комплекс, розвинута транспортна інфраструктура, це спонукає до 

формування значного тиску на навколишнє середовище, яке проявляється як у 

використанні природних ресурсів так і забрудненні навколишнього середовище 
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урбоситеми та прилеглої агросфери.  

Виробничий комплекс. Підприємства в межах Рівного розміщені більш-

менш компактно, утворюючи п’ять промислових зон: північну, північно-східну, 

південно-східну, південно-західну, центральну [423, 424, 488]. Їхня характеристика 

представлена у табл. 4.3 та додатку Г (рис. Г.1). Формування цих зон у урбосистемі 

відбувалося поступово починаючи із середини ХХ століття. Як правило промислові 

об’єкти розміщувалися поза межами урбосистеми, до них були розвинуті 

транспортні мережі, згодом відбувалася забудова як приватним так і комунальним 

житлом і територія поглиналася містом. Перші такі процеси поглинання містом 

простору відбулися з центральною промисловою зоною, для якої характерно щільна 

забудова, де проживає високий відсоток населення міста. І навпаки у таких зонах як 

північна, південно-східна швидкими темпами відбувається забудова території 

індивідуальною забудовою. Ймовірно що і ці промислові зони будуть повністю 

оточені житловими масивами.  

Таблиця 4.3. 

Характеристика промислових зон 

Характеристика Житлова забудова Зелені зони 

Північна промислова зона 

Вона обмежена вулицями Млинівською, 

Білою, Коцюбинського та Макарова. Тут 

знаходяться АТЗТ «Мехбудсервіс», ВАТ 

РЗВА, ТзОВ «Рівнепобутприлад», ВАТ 

«Рівнегаз», «Рівневтормет», ДП 

Рівнекольормет, ЗАТ «Рівнеборошно», 

обслуговуючі виробництва станції Рівне 

Львівської залізниці, ТОВ «Вторма-Рівне», 

ДП «Авіком-Рівне», ЗАТ «Електро» та ряд 

інших підприємств. 

Житлова забудова 

практично 

відсутня, за 

виключенням 

масиву Соборна-

Дубенська, поява 

індивідуальної 

забудови 

Зелені зони майже 

відсутні, крім 

ПКіВ «Хімік». СЗЗ 

в основному 

витримані, 

простягаються 

масивами 

промислово-

складської 

забудови. 

Північно-східна промислова зона 

Вона обмежена вулицями Черняка і 

Гагаріна. Основні підприємства – ВАТ 

«Газотрон», Рівненська фабрика нетканих 

матеріалів, ЗАТ «Реноме», АТП-15663. 

крупні житлові 

масиви 

крупні масиви 

зелених насаджень 

відсутні, СЗЗ 

витримані. 

Південно-східна промислова зона 
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Продовження табл. 4.3 

яскраво виражену енергетичну (КТП 

«Комуненергія», Комунальна ТЕЦ, ЗАТ 

«Рівнеенерго») і транспортну  (ВАТ 

«Рівненський завод тракторних агрегатів», 

АТП-1728, КП «Рівнеелектроавтотранс», 

ВАТ «Камазтранссервіс», ВАТ 

«Рівнеавто») спеціалізацію. Вона обмежена 

вулицями Київська, Курчатова, Д. 

Галицького. Крім того, в межах зони 

знаходиться крупна транспортна розв’язка 

на Київ та Остріг, проходить Рівненська 

кільцева дорога. 

Індивідуальна 

житлова забудова  

Зелені насадження 

представлені 

зоологічним 

парком та 

садовими 

масивами, СЗЗ 

промислових  

підприємств  

більш-менш 

витримані. 

Південно-західна промислова зона 

представлена ВАТ «Рівненський завод 

будматеріалів», ТОВ «Захід ресурси», 

«Рівнеоблводоканал», ПП «Політек», а 

також крупними підприємствами харчової 

промисловості – ВАТ «Рівень», ВАТ 

«Поліссяхліб», ЗАТ «Агроресурс», ВАТ 

«Рівненський хлібокомбінат». Охоплює 

райони Дворець та Басів Кут 

Центральна та 

східна частина 

зони зайняті 

щільною 

житловою та 

соціально-

культурною 

забудовою, 

масиви зелених 

насаджень 

відсутні. СЗЗ, 

особливо для 

дрібніших 

підприємств, 

практично скрізь 

не витримані. 

Центральна промислова зона  

Конфігурація зони зумовлена протяжністю 

вздовж вулиць Соборна-Київська, Степана 

Бандери Чорновола-Приходька. 

Найкрупніші підприємства – ТОВ ВП 

«Акватон», ВАТ «Рівненський КХП», ВАТ 

«Укртелеком», АТП-15607, Рівненське 

управління магістрального нафтопроводу 

«Дружба», ТзОВ «Екохелп», СУ-35, ЗАТ 

«Рівнеборошно», ВАТ «Рівненська 

кондитерська фабрика».
 

Підприємства, в 

основному, обслуговуючі та харчової 

промисловості. 

характеризується 

найгустішою в 

місті забудовою 

(особливо 

північно-західна 

частина зони) 

локалізацією 

навколо 

адміністративного 

центру, 

Територія 

найбільшими 

просторами 

об’єктів КЗЗ – 

ПКіВ ім. Т.Г. 

Шевченка, 

Гідропарком, 

незабудованою 

заплавою р. Усті. 

СЗЗ практично 

скрізь не 

витримана. 

 

 Отож просторовий аналіз розміщення промислових підприємств в урбосистемі 

показав, що значна частина промислових об’єктів зосереджена на околицях міста 

створюючи негативний вплив на мешканців приміських сільських населених 

пунктів, а також на жителів індивідуальної забудови, житлові масиви яких 

сформувалися в останні десятиліття. Відзначено розміщення підприємств у щільно-
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забудованих житлових масивах. Визначено, що забудову на певних ділянках 

проводили стихійно, тому не завжди дотримані межі санітарно-захисних зон, та 

норми зелених насаджень вздовж доріг різного значення. У місті добре розвинута 

транспортна інфраструктура, проте всі транспортні потоки проходять через цент 

урбоситеми. Таким чином, на природні компоненти урбосистеми господарсько-

виробничий комплекс здійснює постійний тиск та формує певні екологічні 

проблеми, на дослідження яких зупинимося більш детально. 

 

4.2 Аеротехногенне забруднення урбосистеми 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Стан атмосферного 

повітря є вирішальним чинником у формуванні здоров’я населення[492 - 494]. За 

даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 92 % населення світу 

проживає з надмірним забрудненням повітря [495]. Особливе занепокоєння 

викликає стан атмосферного повітря в урбосистемах [496-510]. Аеротехногенне 

забруднення довкілля до недавнього часу було більш характерне для урбосистем 

промислових регіонів України [504-507], на сьогодні можна стверджувати, що 

проблема поширилася і на агропромислові регіони [488,-489, 509, 510]. Тому 

сьогодні постає питання у відслідковуванні антропогенного навантаження на 

повітряний басейн урбосистем, зміни стану та тенденцій забруднення атмосферного 

повітря.  

Як вже було наголошено вища, основними джерелами забруднення 

атмосферного повітря урбосистеми є промисловість та автотранспорт. Через місто 

Рівне проходять автошляхи міжнародного, європейського та регіонального 

значення.  

Використовуючи доповіді про стан довкілля в Рівненській області [412-420], 

ми дослідили динаміку викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у 

досліджуваних урбосистемах (рис.5.13). 

Основний внесок у викиди стаціонарних джерел у кінці 80-х двадцятого 

століття вносили підприємства Рівненське ВО «Азот» - 67,5%, Рівненський завод 

транспортних агрегатів – 20,7 %. Так, викиди Рівненського ВО «Азот» становили: 
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аміаку – 1155 т/рік, сірчаної кислоти – 138 т/рік, фтористих з’єднань – 21,0 т/рік, 

парів азотної кислоти – 66 т/рік.  

Сьогодні у м. Рівне розташовано ряд великих і малих підприємств різного 

виробничого профілю: машинобудування і металообробки, легкої і хімічної 

промисловості, деревообробної, будівельних матеріалів і харчової промисловості. 

Підприємства в межах Рівного розміщені більш-менш компактно, утворюючи п’ять 

промислових зон. Майже усі підприємства міста належать до IV і V класу 

шкідливості за винятком ВО «Азот» (розташовані за межами міста в с. Городок) та 

ВАТ РЗВА, які належать до I класу шкідливості. Решта підприємств розміщено на 

околицях міста, оточуючи місто з усіх сторін. 

Промисловими підприємствами викидається щорічно близько 150 шкідливих 

інгредієнтів, які належать до різних класів шкідливості і негативно впливають на 

здоров’я людини. Аналізуючи викиди стаціонарних джерел в атмосферне 

середовище міста у розрізі років ми бачимо, що показники викидів певним чином 

змінювалися, можна виділити чіткі періоди зростання та падіння значень. Динаміка 

викидів забруднюючих речовин до атмосфери м. Рівне стаціонарними джерелами 

(рис. 4.13) описується поліномом шостого порядку (коефіцієнті детермінації 

R
2
=0,7472).  

y = 2E-05x
6
 - 0,0013x

5
 + 0,0401x

4
 - 0,6145x

3
 + 4,7049x

2
 - 16,487x + 24,042 , де у 

– кількість викидів від стаціонарних джерел, х –роки( 1998….2017) 

З рисунка 4.13 видно, що у 1990 році кількість викидів становила 13,0 тис.т і 

різко зменшилася до 1995 року (показник дорівнював 3,1 тис.т).  

Починаючи з 1996 року їх кількість зростала до 5,6 тис.т у 1997 році, а потім 

знову зменшилася до 2001 року і становила 3,3 тис.т. З 2002 року після незначного 

збільшення до 4,1тис.т поступово зменшувалися до 2005 році і становили 3,2 тис.т. 

Потім відзначається незначне зростання показника у 2007 (94,4 тис.т), з різким його 

зниженням у 2009 році до 2,1 тис.т, що пов’язано із зупинкою основного 

стаціонарного джерела забруднення міста ПАТ «Рівне-Азот» та незначного 

зростання обсягу викидів забруднюючих речовин у 2011 році, які дорівнювали 5,9 

тис.т. з поступовим урівноваженням на рівні 3,7 -3,1 тис.т./рік у останні роки.  
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Рис.4.13 Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел м. Рівне за 1998 -2017 рр. (за даними Рівненського 

Держуправління). 

 

Рис.4.14 Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел м. Рівне за 2011-2017 рр. (за даними Рівненського 

Держуправління). 

 

На рис. 4.14 показано, що з 2011 року відбувається зниження викидів 

забруднюючих речовин. Динаміка цих змін описується прямою залежністю:  

y = -0,448x + 906,31 (коефіцієнті детермінації R
2
=0,89), де х - роки 

(2010…2017) 

Встановлено, що на тепер обсяги викидів від стаціонарних джерел 
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забруднення м. Рівного, у порівнянні з 1990 роком, зменшилися у 4 рази, у 

порівнянні з 2000 роком – у 1,3 рази, з 2010 роком – у 1,2 рази. Слід зазначити, що 

на динаміку викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря впливають певні 

зміни заміни палива: газу на інші види палива. 

Нами досліджено динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря пересувними джерелами урбосистеми Рівне (рис.4.15). Встановлено, що з 

1994 року (13,6 тис.т/рік) відбувається спад викидів до 1999 року (6,82 тис.т/рік), 

починаючи з 2000 року (14,39 тис.т/рік) відбувається зростання викидів до 2005 

року (16,19 тис.т/рік) та поступове зниження до 2010 року (11,1тис.т/рік). В останні 

роки спостерігається стабілізація викидів на рівні 11,3 – 12,6 тис.т/рік. Сьогодні 

показник викидів від пересувних джерел на 652 т більший порівняно з 1990 роком, 

та у 1,14 рази менший порівняно з 2000 роком.  

 

 

 

Рис. 4.15 Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

 

Зрозуміло, що, оцінюючи стан атмосферного повітря, необхідно аналізувати 

сумарне забруднення і від стаціонарних, і від пересувних джерел впливу. Нами 
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досліджено динаміку зміни цих показників та визначено трендові моделі зміни їх в 

часі ( табл.4.4).  

Таблиця 4.4 

Трендові моделі зміни показників забруднення атмосферного повітря 

урбосистем  

(П*)/Трендові моделі R
2 

Урбосистема Рівне 

(А) y1 = -1E-05x
6
 + 0,0008x

5
 - 0,0156x

4
 + 0,0777x

3
 + 0,8536x

2
 - 

8,5821x + 31,763;  

R² = 0,79 

 (В) y2 = -3E-05x
6
 + 0,0023x

5
 - 0,0613x

4
 + 0,7666x

3
 - 4,317x

2
 + 

9,1122x + 6,9704;  

R² = 0,80 

 (С) y3 = 2E-05x
6
 - 0,0015x

5
 + 0,0463x

4
 - 0,6916x

3
 + 5,1616x

2
 - 

17,647x + 24,927;  

R² = 0,75 

П* - показник А* - обсяги сумарних викидів; Б- обсяги викидів від 

пересувних джерел; С- обсяги викидів від стаціонарних джерел, Х – роки 

(1990…2015 рр.) 

 

Нами досліджено динаміку сумарних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря для урбосистеми Рівного (рис.4.15).. Так для урбосистеми 

Рівного можна чітко простежити декілька періодів: спаду з 1990 року (25 тис.т/рік) 

до 1999 року (12,43 тис.т/рік), росту – з 2000 року (18,55 тис.т/рік) до 2007 (19,64 

тис.т/рік), знову спаду до 2009 року (13,3 тис.т/рік) та зростання до 2011 року (17,9 

тис.т/рік). З 2011 року спостерігаємо незначні коливання  в межах 17,9 – 14,9 

тис.т/рік. Сумарні викиди забруднюючих речовин порівняно з 1990 роком знизилися 

у 1,7 рази, порівняно з 2000 – у 1,3 рази,  з 2010 – у 1,04 рази.  

Для урбосистеми Рівного в 90 роки минулого століття внесок пересувних 

джерел у сумарні викиди забруднюючих речовин складав 50% на сьогодні від 

збільшився на 26,3 % та складає середньому значенню 76,3 % (рис.4.16). 

Таким чином, практично з 2013 року для урбосистеми Рівного у сумарних 

викидах до 76 % складають викиди від пересувних джерел. Нами встановлено 

залежність між сумарними викидами та викидами пересувних джерел. Це пряма 

лінійна залежність, що описанні рівняннями:  
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y = 1,0453xп – 4,8484 ; (R² = 0,871 - зв'язок – високий), 

де у- Сумарні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тис.т, 

хп- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних 

джерел, тис.т 

Враховуючи, що з 2015 року відсутні відомості про викиди від пересувних 

джерел забруднення нами запропонована прогнозна модель, котра описується 

рівнянням. 

у=Хст+Хп 

y = 1,0453Хп – 4,8484, тоді 

Хп= (Хст +4,8484)/0,453, де  

Хст - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел, тис.т 

 

  

 

Рис. 4.16 Внесок викидів пересувних джерел у сумарні викиді забруднюючих 

речовин для урбосистеми (м. Рівне) 
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Рис. 4.17 Залежність між сумарними викидами та викидами пересувних джерел 

 

Проаналізуємо показники, які будуть характеризувати навантаження 

стаціонарними викидами на одиницю площі урбосистеми та на 1 мешканця. 

Динаміка змін показника щільності викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел на одиницю площі урбосистеми показана на рисунках 4.18 -

4.20.  

Встановлено, що цей показник у 2011 році практично збільшився до рівня 

показників 1998-1999 рр. і становив 10,154 тис.т забруднюючих речовин на 1 км
2 

Починаючи з 2011 року відслідковується зниження навантаження викидами 

стаціонарних джерел на одиницю площі, і у 2017 році вони становлять 49 тис.т на 

1км
2
.  

Динаміка зміни показника в цей період описується лінійною залежністю   

y = -7713,4x + 2E+07 (R² = 0,8945) , де х – роки (2011 ….2017 рр.) 

Встановлено, що залежність щільності викидів на одиницю площі від 

кількості викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел описується 

лінійною залежністю y = 17721x - 1576,2 (R² = 0,9928). 
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Рис. 4.18. Динаміка зміни показника щільності викидів забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел на одиницю площі урбосистеми (1998 -2017 рр.) 

 

 

Рис.4.19 Динаміка зміни показника щільності викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел на одиницю площі урбосистеми (2011-2017 рр.) 
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Рис. 4.20 Залежність щільності викидів на одиницю площі від кількості викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

 

 Динаміка зміни показника кількості викидів на душу населення представлена на 

рис.4.21. 

  

Рис. 4.21 Динаміка викидів ЗР на душу населення, кг 

 

Зміни аналогічно попереднім показникам, чітко простежується зниження 

кількості викидів на душу населення з 2011 року з 24 кг до 12 кг на одного 

мешканця. Ці зміни описуються лінійною залежністю: 

у = -1,7714x + 3584,2 (R² = 0,8922), де х – роки (2010…2018 рр.) 
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Таким чином, нами досліджено аеротехногенне забруднення урбосистем і 

встановлено, що обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

постійно змінюються, що зумовлено зміною структури викидів від стаціонарних та 

пересувних джерел забруднення. Сучасне забруднення атмосферного повітря міста 

Рівного складає 76% автотранспорт. Наприкінці відзначимо, що таке навантаження 

на повітряний басейн призводить до погіршення якості атмосферного повітря 

урбосистеми, формування «димового купола» над територією міста та розсіювання 

ЗР поза межами його. 

Виходячи з вище сказаного, зниження аеротехногенного забруднення 

урбосистем можливе за рахунок зниження викидів від пересувних джерел або 

розробки низки природоохоронних заходів.  Природоохоронні заходи повинні бути 

направлені на формування транспортних розв’язок, на оптимізацію графіків та 

маршрутів руху транспортних засобів, на розробку логістичних схем перевезень та 

компенсаційних заходів в тих частинах міста, які підлягають впливу доріг різного 

значення.  

Якість атмосферного повітря урбосистеми. Розглянемо ступінь забруднення 

атмосферного повітря урбосистеми, при цьому використаємо матеріали 

Рівненського обласного центру гідрометеорології за 1995 – 2017 рр. Для 

відслідковування якості атмосферного повітря в у місті встановлено 3 стаціонарних 

пости, один біля залізничного вокзалу, два інших на в західній та східній частині 

міста. Характеристика постів представлена в додатку Г (рис. Г.2 – Г.5, табл Г.1 – 

Г.6). Оцінку якості атмосферного повітря проведено за 10-ти забруднюючих 

речовин, концентрації яких вимірюють на стаціонарних постах спостереження, та 

які найбільше впливають на організм людини і навколишнє середовище: пилу, 

двоокису сірки, двоокису азоту, окису азоту, окису вуглецю, розчинних сульфатів, 

фтористого та хлористого водню, аміаку, формальдегіду, бенз(а)пірену (рис.4.22, 

4.23). Зразу ж зауважимо, що багаторічні спостереження за вмістом важких металів 

– заліза, кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому і цинку показали, що вони 

присутні в малій концентрації та не зафіксовано жодного перевищення ГДК 

середньодобою.  В цілому встановлено, що за даними спостережень екстремально 
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високих рівнів забруднення атмосферного повітря не спостерігали. В основному з 

року в рік середньорічні концентрації забруднюючих речовин не перевищували 

ГДК, за винятком двоокису азоту, фенолу, фтористого водню, аміаку та 

формальдегіду, середньорічні концентрації яких перевищували ГДК (рис.4.22). 

 
 

Рис.4.22 Середньорічні концентрації забруднюючих речовин ( в кратності ГДК) 

 
Рис. 4.23 Середньорічні концентрації забруднюючих речовин ( в кратності ГДК), 

котрі є вищими за нормативи. 

Слід зазначити, що перевищення ГДК середньодобового в межах(1,0-1,2) 
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характерне для діоксиду азоту у період 1998 -2007, а у 2008 цей показник перевищив 

норматив у 4,6 рази. Перевищення нормативів у 1,2 рази спостерігали у1998 – 1999 

рр. для пилу, у 1,2- 1,3 рази для аміаку (2003-2007, 2012 рр.). Найбільше повітря 

урбосистеми забруднене формальдегідом, концентрація якого змінюється від 1,3 

ГДК до 3,3 ГДК та перевищення спостерігаємо для кожного року спостереження. 

Починаючи з 2006 року існують перевищення ГДК фенолу. Найвищі концентрації 

цих забруднюючих речовин були зафіксовані у 2008 та 2011 роках, що зумовлено, 

як кількістю сумарних викидів так і несприятливими погодними умовами. 

Встановлено, що в окремі періоди дня, при несприятливих погодних умовах 

максимальні концентрації забруднюючих речовин досягали значних перевищень 

ГДК (рис. 4.24). До таких речовин слід віднести діоксид азоту, оксид вуглецю, 

формальдегід, фтористий водень, хлористий водень, в окремі роки оксид азоту, 

діоксид сірки, бенз(а)пірен, а починаючи з 2011 року – стабільно фенол. Найвищі 

перевищення встановлених ГДК в 2,8 – 4,8 виявлено для фтористого та хлористого 

водню. 

 Середньорічний вміст забруднюючих речовин показано на рис.4.25, 

встановлено, що основну частку серед концентрацій складає оксид вуглецю (65% – 

85 %).  

Нами проаналізовані середньомісячні концентрації 10 пріоритетних 

забруднюючих речовин в розрізі 2018 року. Встановлено, що середньомісячні 

концентрації пилу, діоксиду сірки, оксиду азоту, фенолу, хлористого водню, аміаку 

не перевищували ГДК. Слід зауважити, що у 2010 році середньомісячні 

концентрації таких речовин, як пил нетоксичний, фенол значно перевищували ГДК 

(додаток Ґ ( табл. Ґ.1, рис. Ґ.1 - Ґ. 10)).  

Так, найбільшу концентрацію пилу, яка становила 1ГДК спостерігали у квітні, а 

найменші у червні та жовтні, де концентрація дорівнювала 0,15ГДК та 0,2 

ГДКвідповідно. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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Рис.4.24 Максимально разові концентрації забруднюючих речовин ( в кратності 

ГДК), котрі є вищими за нормативи  
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2008                                     2011 р. 
 

   

2017                                       2014 

 

Рис.4.25 Середньорічний вміст забруднюючих речовин в приземному шарі 

повітря урбосистеми, мг/м
3 
. 

 

Концентрації діоксиду сірки коливалися від 0,08 ГДК у травні, серпні та грудні 

до 0,01 ГДК у квітні. 

Максимальні середньомісячні концентрації оксиду азоту коливалися у межах 

0,3 – 0,4 ГДК були зафіксовані у грудні, березні серпні, а мінімальні – у жовтні –

листопаді. Середньомісячні концентрації фенолу мінімальними (0,2 ГДК) 

відзначали у жовтні, листопаді а максимальні значенння (0,7 – 0,9 ГДК) практично у 

всі інші місяці. 
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Середньомісячні концентрації хлористого водню були в межах 0,2 – 0,4 ГДК за 

винятком серпні, де конфентрація цієї сполуки зросла до 0,9 ГДК. Концентрація 

аміаку в продовж грудня- липня коливалася в межах 0,1 – 0,2 ГДК, а з серпня до 

листопада знизилася до 0,05 ГДК. 

Встановили, що середньомісячна концентрація діоксиду азоту у грудні 

становила 1,2 ГДК, а у всі інші місяці була в межах 0,8 – 1 ГДК. Середньомісячна 

концентрація оксиду вуглецю перевищувала ГДУ в 1,5 рази з квітня до липня, в усі 

інші місяці концентрація коливалася в межах 0,4 – 0,6 ГДК. Відмічено, що 

концентрації таких речовин як фтористий водень та формальдегід значно 

перевищували ГДК відповідно в період вересень – липень для першої речовини, та в 

період грудень- вересень – для другої.  

Такі перевищення забруднюючих речових спостерігаємо впродовж останніх 

десятиліть, до прикладу у 2010 році теж були зафіксовані перевищення для таких 

речовин, як формальдегід, діоксид азоту, фтористий водень.  

Дослідженнями встановлено [489, 496, 515-517], що концентрація оксиду 

вуглецю від автотранспорту коливається в межах 25- 40 мг/м
3
, що значно перевищує 

ГДК. Перевищення ГДК зафіксовано на перехресті основних вулиць міста. 

Отже можна стверджувати, що якість атмосферного повітря не відповідає 

нормативам, відстежено речовини, середньомісячна концентрація яких значно 

перевищує ГДК. До них відносимо діоксид азоту, фтористий водень, оксид вуглецю 

та формальдегід. Впродовж року відслідковується різкі зміни концентрацій 

забруднюючих речовин. Крім того, існуючі пости спостереження не охоплюють в 

повній мірі житлові райони урбосистеми, потребують розширення список речовин 

за якими ведуть спостереження до них відносимо мілко дисперсний пил.  

Беручи до уваги зміни навантаження на повітряний басейн доцільно 

розширювати систему моніторингу за допомогою 
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Рис.4.26 Середньомісячні концентрації забруднюючих речовин (2018 р,) 

 

маршрутних постів спостереження, особливо в нових мікрорайонах. 

Ступінь забрудненості атмосфери. Нами приведений аналіз забрудненості повітря 

м. Рівне за показником індексу забруднення атмосферного повітря (ІЗА5 ) впродовж 

1998- 2018 років, (рис.4.27).  

У динаміці ІЗА5 чітко простежується зниження показника з 9,5 (1998 рік) до 5,06 

(2005 рік) з поступовим збільшенням до 14,2 у 2011 року. З 2011 року показник 

забруднення атмосферного повітря знижується більш як вдвічі і в 2015 році він 

дорівнює 6,7 . Отож в період 2000 – 2009 років та 2015-2016 років для атмосфери 

міста за показником ІЗА5 характерним було слабке забруднення, для періодів 1998-

1999 років, 2010, 2012, 2013, 2017 рр. - повітря було забруднене, а у 2011 році було 

зафіксоване сильне забруднення атмосферного повітря. Зміну ІЗА5 в часі (І період) 

можна описати поліном четвертого порядку, а ІІ період параболою (табл.4.5). 

Підвищений індекс забруднення атмосферного повітря обумовлено як правило 

підвищенними середньорічними концентраціями формальдегіду, фенолу, 

фтористого водню та несприятливими погодними умовами.  
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Рис.4.27 Динаміка зміни індексу забруднення атмосферного повітря  

 

Таблиця 4.5 

 Трендові моделі зміни індексу забруднення атмосферного повітря 

І період ІІ період 

1998- 2011роки 2011-2017 роки 

y = 0,0019x
4
 - 15,081x

3
 + 45302x

2
 - 

6E+07x + 3E+10 (R² = 0,9651) 

y = 0,4017x
2
 - 1619x + 2E+06 (R² = 

0,9977) 

 

Зміни цього показника можна пояснити, як зменшенням викидів від стаціонарних 

джерел, так і збільшенням викидів від пересувних джерел.  

Немаловажними є природні умови, особливо засушливі маловітряні періоди з 

високими середньодобовими температурами Таким чином, нами встановлено, що 
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атмосфера урбосистеми є забрудненою та ймовірно негативно впливає, як на 

біотичну частину екосистеми так і на людину. Зміни яких дослідимо з 

використанням біоіндикаційних методів 

 

4.3. Екологічний стан урбосистеми за показниками цитогенетичного 

моніторингу  

Гостроту змін у біосистемах урбосистеми, та можливість їх породжувати у 

агросфері ЗВУ продемонстрували результати цитогенетичних досліджень.   

Оцінювання стану урбосистеми проведемо з використання методів 

біоіндикації, які були запропоновані науковою школою професора Горової А.І. [511-

514]. При цьому будемо керуватися методичними рекомендаціями [422]. Стан 

атмосферного повітря і території в цілому визначимо за тестами: "Стерильність 

пилку рослин", "Мікроядерний тест" в соматичних клітинах дітей дошкільного віку, 

які мешкають на території дослідження [422]. 

Оцінка токсичності або потенційної мутагенності атмосферного повітря 

за тестом "Стерильність пилку рослин фітоіндикаторів". Для проведення 

біоіндикаційних досліджень урбосистему поділено на 4 сектора, які вміщують по 9 

тест полігонів (ТП) (карту-схему представлено у додатку). За біоіндикатрора обрали 

кульбабу лікарську (Taraxacum officinalis Webb.), що належить до родини айстрові 

(складноцвіті) Asteraceae (Compositae) та відноситься до другої групи стійкості 

пилку до дії несприятливих екологічних факторів [517, 518]. Період цвітіння цього 

фітоіндикатора квітень-червень. Ця рослина є еврибіонтом, поширена у всіх 

досліджуваних секторах. Було відібрано близько 1000 зразків. Проведені детальні 

дослідження ділянок вздовж дорожніх смуг, розташованих поблизу автомобільних 

доріг. Для цього зразки відбирали на ділянках 500 м на віддалі 0-5 м від полотна 

дороги. На кожній ділянці було відібрано до 30 рослин. Результати досліджень 

пилку тест-системи кульбаба лікарська (Taraxacum officinalis Webb.) за тестом 

«Стерильність пилку рослин-біоіндикаторів» наведені у таблиці 5.7. 

Проаналізувавши результати розрахунків досліджень пилку тест-системи 

кульбаба лікарська (Taraxacum officinalis Webb.) за тестом «Стерильність пилку 
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рослин-біоіндикаторів» (табл.4.6) встановлено, що в найменший відсоток 

стерильних пилкових зерен спостерігається в ІІІ та IV секторах, тобто в південно-

західному та південно-східному. Найвищий відсоток стерильності пилкових зерен 

зафіксовано у І та ІІ секторі. Діапазон умовного показника ушкодженості в цілому 

для території міста коливається в межах від 0,002 до 0,964. Аналіз встановив, що 

практично для всіх тест полігонів характерні поодинокі проби з низьким відсотком 

стерильності пилкових зерен, за винятком ТП2-9, де відзначено більше 50% таких 

проб та ТП3-3, ТП3-5, ТП3-6, ТП3-7 де виявлено більше 15 % таких проб. Найвищі 

відсотки стерильності пилкових зерен характерні для першого сектору (північно-

західний). Інтегральний умовний показник ушкодженості для тест-полігонів цього 

сектора коливається в межах 0,344 (ТП1-4) до 0,630 (ТП1-8) В цілому інтегральний 

умовний показник ушкодженості для першого сектора дорівнює 0,536, що 

відповідає категорії екологічної безпеки територій за токсико- мутагенним фоном – 

небезпечна. 

Інтегральний умовний показник ушкодженості для північно-східного сектору 

становить 0,5 ця території за токсико-мутагенним фоном відноситься до помірно-

небезпечного стану за верхнею межею. У цьому секторі виділено три тест полігони 

ТП2-1, ТП2-2, ТП2-3 для яких ІУПУ має значення що відповідає небезпечному 

стану. Для ІІІ сектору встановлено, що ТП3-1, ПТ3-2 мають ІПУ відповідно 0,685 та 

0,520 та їхня території відноситься до екологічно-небезпечної. Всі інші тест 

полігони відносяться за токсико-мутагенним фоном до безпечного екологічного 

стану, за винятком ТП3-3, територія якого є помірно-небезпечною. Для четвертого 

сектору встановлено, що тест полігони ТП4-1, ТП4-2, ТП4-5 мають показник ІУПУ 

відповідно 0,503, 0,520, 0,510 та за токсико-мутагенним станом відносяться до 

небезпечного стану. ТП4-8 та ТП4-9 відносимо до безпечного стану з відповідними 

показниками ІПУП 0,115 та 0,118. Решта полігонів відносимо за результатами 

аналізів до помірно-небезпечного стану. В цілому ІУПУ рослин біоіндикаторів для 

міста дорівнює 0,441, тобто стан території є помірно небезпечний.  
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Таблиця 4.7 

Оцінка стану навколишнього середовища міста Рівне за тест-системою кульбаба лікарська (Taraxacum officinalis 

Webb.), 2016 р. 

Номер 

секто 

ру 

Назва сектору Тест -

полігони 

 

Діапазон УПУ 

 

ІУПУ 

Рівень ушкодженості 

біосистем 

ІУПУ заг./екологічна 

безпека територій за 

токсико-мутагенним фоном  

І північно-західний ТП 1-1 0,301 -0,55 0,506 Вище середнього 0,536 (небезпечна) 

ТП 1-2 0,352-0,946 0,567 Вище середнього 

ТП 1-3 0,218-0,964 0,558 Вище середнього 

ТП 1-4 0,08-0,60 0,344 Середній 

ТП1-5 0,351-0,792 0,588 Вище середнього 

ТП 1-6 0,115-0,799 0,569 Вище середнього 

ТП 1-7 0,201-0,795 0,456 Середній 

ТП 1-8 0,407-0,892 0,630 Вище середнього 

ТП 1-9 0,358 – 0,811 0,607 Вище середнього 

ІІ північно-східний ТП 2-1 0,101-0,796 0,536 Вище середнього 0,507 (помірно небезпечна) 

ТП 2-2 0,081 – 0,825 0,74 Вище середнього 

ТП 2-3 0,755- 0,795 0,70 Вище середнього 

ТП 2-4 0,188-0,601 0,360 Середній 

ТП 2-5 0,395-0,812 0,659 Вище середнього 

ТП 2-6 0,271-0,408 0,325 Середній 

 ТП 2 -7 0,073-0,797 0,562 Вище середнього 

ТП 2- 8 0,081 -0,795 0,409 Середній 

ТП 2-9 0,052 – 0,420 0,216 Сприятливий 

ІІІ південно-західний  ТП 3 -1 0,501-0,964 0,685 Вище середнього 0,257 (помірно небезпечна) 

ТП 3-2 0,348-0,805 0,520 Вище середнього 

ТП 3-3 0,050-0,611 0,375 Середній 

ТП 3-4 0,010-0,221 0,200 Середній 

ТП 3-5 0,051-0,220 0,117 Сприятливий 

ТП 3-6 0,002-0,219 0,105 Сприятливий 
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     Продовження табл. 4.7 

  ТП 3 -7 0,010-0,204 0,105 Сприятливий  

ТП 3 -8 0,010-0,234 0,105 Сприятливий 

ТП 3- 9 0,010-0,289 0,105 Сприятливий 

IV південно-східний ТП 4-1 0,180-0,984 0,503 Вище середнього 0,350 (помірно небезпечна) 

ТП 4-2 0,219-0,609 0,520 Вище середнього 

ТП 4-3 0,101-0,625 0,39 Середній 

ТП 4-4 0,200-0,622 0,396 Середній 

ТП 4-5 0,050-0,718 0,501 Вище середнього 

ТП 4-6 0,191-0,321 0,396 Середній 

ТП 4 -7 0,055-0,632 0,318 Середній 

ТП 4-8 0,100 -0,587 0,115 Сприятливий 

ТП 4-9 0,050-0,427 0,118 Сприятливий 
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Таблиця 4.8 

Стан довкілля урбосистеми за токсико-мутагенним фоном  

 

Номер 

сектору 

Назва 

сектору 

Тест -

полігони 

 

ІУПУ 

Категорія 

екологічної безпеки 

територій за 

токсико- мутагенним 

фоном та стан 

території 

 

Рівень ушкодженості 

біосистем 

І північно-

західний 

ТП 1-1 0,506 Небезпечна Критичний 

ТП 1-2 0,567 Небезпечна Критичний 

ТП 1-3 0,558 Небезпечна Критичний 

ТП 1-4 0,344 Помірно небезпечна  Конфліктний і загрозливий 

ТП1-5 0,588 Небезпечна Критичний 

ТП 1-6 0,569 Небезпечна Критичний 

ТП 1-7 0,456 Помірно небезпечна Конфліктний і загрозливий 

ТП 1-8 0,630 Небезпечна Критичний 

ТП 1-9 0,607 Небезпечна Критичний 

ІІ північно-

східний 

ТП 2-1 0,536 Небезпечна Критичний 

ТП 2-2 0,74 Небезпечна Критичний 

ТП 2-3 0,70 Небезпечна Критичний 

ТП 2-4 0,360 Помірно небезпечна Конфліктний і загрозливий 

ТП 2-5 0,659 Небезпечна Критичний 

ТП 2-6 0,325 Помірно небезпечна Конфліктний і загрозливий 

 ТП 2 -7 0,562 Небезпечна Критичний 

ТП 2- 8 0,409 Помірно небезпечна Конфліктний і загрозливий 

ТП 2-9 0,216 Безпечна Еталонний і сприятливий 

ІІІ південно-

західний  

ТП 3 -1 0,685 Небезпечна Критичний 

ТП 3-2 0,520 Небезпечна Критичний 

ТП 3-3 0,375 Помірно небезпечна Конфліктний і загрозливий 

ТП 3-4 0,200 Безпечна  Еталонний і сприятливий 

ТП 3-5 0,117 Безпечна  Еталонний і сприятливий 

ТП 3-6 0,105 Безпечна  Еталонний і сприятливий 

 ТП 3 -7 0,105 Безпечна  Еталонний і сприятливий 

 ТП 3 -8 0,105 Безпечна  Еталонний і сприятливий 

 ТП 3- 9 0,105 Безпечна  Еталонний і сприятливий 

IV південно-

східний 

ТП 4-1 0,503 Небезпечна Критичний 

ТП 4-2 0,520 Небезпечна Критичний 

ТП 4-3 0,39 Помірно небезпечна  Конфліктний і загрозливий 

ТП 4-4 0,396 Помірно небезпечна  Конфліктний і загрозливий 

ТП 4-5 0,501 Небезпечна Критичний 

ТП 4-6 0,396 Помірно небезпечна  Конфліктний і загрозливий 

ТП 4 -7 0,318 Помірно небезпечна  Конфліктний і загрозливий 

ТП 4-8 0,115 Безпечна  Еталонний і сприятливий 

ТП 4-9 0,118 Безпечна  Еталонний і сприятливий 
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Встановлено, що у місті можна виділити певні зони забруднення це полігони 

ТП1-9, ТП2-7, ТП3-3 та ТП4-1, які розміщені у центрі міста, і забруднення їх вперш 

за все зумовлено значним навантаженням автотранспортом. Полігони ТП1-2, ТП2-5, 

ТП1-3, ТП1-5, ТП1-6, ТП1-8, ТП3-2 теж відносимо до небезпечної зони. Вочевидь 

такий стан спричинений багатьма факторами по-перше вони розміщені в 

щільнонаселеній частині міста з стабільною виробничою зоною, наявна щільна 

вулична мережа та через їхню територію проходить залізнична дорога. Не менш 

важливим чинником є той факт, що більшу частину року переважаючим напрямом 

вітру є південно-східний та південний.  Встановлено, що через тест полігони, 

біосистеми котрих знаходяться у критичному, конфліктному та загрозливому стані 

проходять основні транспортні магістралі, як місцевого, регіонального так і 

державного та міжнародного значення. Для більш детального вивчення стану 

довкілля в зоні безпосереднього впливу автотранспорту міста на біосистеми нами 

були проведені додаткові обстеження (Додаток Д (табл. Д.1)).  

Було проаналізовано близько 360 проб, що були відібрані у 120 точках біля 

автомобільних доріг. Встановлено, що показник стерильності пилку коливався у 

широких межах від 6,4±1,09 до 55,8±2,25. Показник стерильності пилку в 

середньому для всіх секторів міста значно перевищував рекомендований критичний 

показник стерильності пилку (Пкрит =20,0 %) для використаного біоіндикатора. 

Визначено, що у секторах 3 та 4 існують ділянки обабіч доріг, для яких характерні 

УПУ біоіндикатора, що відповідають категорії екологічної безпеки території за 

токсикомутагенним фоном як помірно небезпечна, а стан біосистем є конфліктний і 

загрозливий. Екологічна безпека територій всіх інших ділянок 3 та 4 сектора, та всіх 

ділянок 1 та 2 сектора за токсико-мутагенним фоном є надзвичайно небезпечною, а 

стан біосистем є катастрофічним.   

Рівень ушкодженості придорожних біосистем урбосистеми оцінюється як 

катастрофічний, тому біосистема потребує радикальної зміни тактики і стратегії та 

особливого регламентного контролю. Для прийняття управлінських рішень 

необхідна розробка цілеспрямованих заходів щодо відновлення екологічного стану 
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ушкоджених ділянок, зокрема зміна руху міського транспорту, оптимізація зупинок 

транспорту, перехід на електротранспорт. 

 

.  

Умовні позначення:  

Категорія екологічної безпеки територій за токсико- мутагенним фоном 

       надзвичайно небезпечна            помірно небезпечна 

 

-     небезпечна                       безпечна 

 

Рис. 4.28 Забруднення атмосферного повітря міста Рівне за рослинами-

індикаторами (кульбаба) обабіч транспортних магістралей. 

 

Оцінка мутагенності території за мікроядерним тестом. Для оцінки 

мутагенності території використаємо тест "Частота епітеліоцитів з мікроядрами в 

слизовій оболонці ротової порожнини дітей дошкільного віку"[422]. МЯ-тестування 

стану клітин є чуттєвим показником рівня хронічного мутагенного впливу на 

організми, який широко використовується в натурних дослідженнях при здійснені 

цитогенетичного моніторингу стану довкілля [514]. При цьому  проведемо 

обстеження групи дітей (5-7 річного віку) дитячих садочків урбосистеми, які 
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розміщені у чотирьох секторах міста [519-523]. У групу обстеження входили від 12 

до 19 здорових дітей, з практично однаковим співідношенням дівчаток та хлопчиків. 

Нами були Було обстежено 167 дітей та проаналізовано 64950 клітин. Результати 

цитогенетичного біотестування за мікроядерним тестом в клітинах слизової 

оболонки ротової порожнини дитячого населення представлені у табл.4.9.  

Як видно з таблиці максимальний показник МЯ-індексу коливався від 

0,030±0,002 до 0,05±0,003, а мінімальні показники від 0,006±0,0001 до 0,014±0,001. 

Середні показники максимальних значень МЯ-індексу для урбосистеми становили 

0,045±0,0028, а середні мінімальні значення дорівнювали 0,01±0,001.  

Більш детально проаналізуємо показник мікроядерного індексу для 

досліджуваних секторів. Встановлено, що МЯ-індекс для І сектору коливався від 

0,024 ±0,001 до 0,037±0,001, середній показник становить 0,031±0,001. Діапазон 

коливання МЯ-індексу для ІІ сектору становить 0,025±0,002 – 0,0027 ±0,002, а 

середній показник дорівнює 0,026±0,002. МЯ-індекс для ІІІ та ІV сектору 

коливається відповідно у межах 0,017±0,001 – 0,034±0,001 та 0,021±0,001 – 

0,029±0,001, а середні значення дорівнюють для ІІ сектора 0,029±0,001 та 

0,025±0,001 для ІV сектора. Слід зазначати, що діапазон показника мікроядерного 

тесту досліджуваних секторах значно менше значення МЯ-індексу для комфортних 

умов (Пкомф.=0,048±0,005). Розрахунок умовного показника ушкодженості 

біосистем за показником частоти клітин з мікроядрами в епітеліоцитах слизової 

оболонки ротової порожнини показав, що УПУ для урбосистеми коливається в 

межах від 0,094 до 0,203, що відповідає рівню ушкодженості біосистем низькому та 

нижче за середній. Для аналізу екологічної ситуації за токсико-мутагенним фоном 

приймемо наступну оціночну шкалу: для діапазону 0,00- 0,150 – рівень 

пошкодженості біосистем є низьким, стан біосистем еталонний (такі території є 

екологічно чистими, де проявляється лише спонтанні генетично обумовлені зміни), 

при 0,150-0,250 - рівень ушкодженості біосистем є нижчим за середній, стан 

біосистем- сприятливий (таблиця 4.10).  
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Таблиця 4.9  

 МЯ-індекс клітин слизової оболонки ротової порожнини дитячого населення урбосистеми  Рівне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектори 
Досліджувана 

територія 

Кількість 

людей в 

групі 

Загальна 

кількість 

клітин 

Максимальнй 

 (x ± а) 

Мінімальний  

(x ± а) 

Середній 

(x ± а) 

І (Північно –

західний) 

вул. Макарова 12 4700 0,050±0,003 0,010±0,001 0,037±0,001 

вул. Вербова 14 4700 0,045±0,003 0,010±0,001 0,033±0,002 

вул. Литовська 12 4650 0,050±0,003 0,011±0,001 0,028±0,002 

ІІ (Північно-

східний) 

вул. Коновальця 14 5700 0,048±0,003 0,010±0,001 0,024±0,001 

вул. Гагаріна 15 5850 0,040±0,002 0,010±0,001 0,025±0,002 

ІІІ (Південно-

західний) 

вул.Дубенська 14 6800 0,050±0,003 0,006±0,000 0,027±0,002 

 Гоголя 19 8350 0,048±0,003 0,013±0,001 0,034±0,001 

Тинне 12 5100 0,030±0,002 0,010±0,001 0,017±0,001 

 Липня 11 2900 0,030±0,002 0,010±0,001 0,021±0,001 

IV (Південно –

східний) 
 Вул.Відінська 14 5050 0,050±0,003 0,010±0,001 0,036±0,002 

Кн.Ольги 17 6050 0,050±0,003 0,014±0,001 0,029 ±0,001 

вул. Драганчука 13 5100 0,048±0,003 0,010±0,001 0,024±0,001 

 Середнє 

(х±а) 
167 64950 

0,045 

0,045±0,0028 

0,01 

0,01±0,001 

 

0,028±0,001 



246 

 

Таблиця 4.10 

МЯ-індекс та умовний показник ушкодженості (УПУ) слизової оболонки ротової порожнини дітей дошкільного віку клітин 

урбосистеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектори 
Досліджувана 

територія 

Кількість людей в 

групі 

Загальна 

кількість клітин 
МЯ індекс на 1 клітину УПУ  

І (Північно –західний) вул. Макарова 12 4700 0,037 0,203 

вул. Вербова 14 4700 0,033 0,185 

вул. Литовська 12 4650 0,024 0,136 

ІІ (Північно-східний) вул. Коновальця 14 5700 0,025 0,138 

вул. Гагаріна 15 5850 0,027 0,152 

ІІІ (Південно-західний) вул.Дубенська 14 6800 0,034 0,200 

 вул. Гоголя 19 8350 0,028 0,153 

Тинне 12 5100 0,036 0,199 

 вул. 16 Липня 11 2900 0,017 0,094 

IV (Південно –східний)  вул.Відінська 14 5050 0,021 0,117 

вул. Кн.Ольги 17 6050 0,029 0,163 

вул. Драганчука 13 5100 0,024 0,134 

  167 64950 0,028 0,156 
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Таблиця 4..11 

 

 

Екологічна ситуація урбосистеми за токсико-мутагенним фоном (біотест- частота клітин з мікроядрами в епітеліоцитах 

слизової оболонки ротової порожнини дітей дошкільного віку) 

 

Сектори 

Досліджувана 

територія 
МЯ-індекс х±а УПП 

Рівень 

пошкоджуванос

ті клітин 

Стан дитячого 

організму за 

цитогенетичним 

статусом 

Екологічна 

ситуація за 

мутагенним 

фоном 

МЯ-індекс 

х±а 
УПУ 

І (Північно –

західний) 
вул. Макарова 0,037±0,001 0,203 

Нижче за 

середній 
Насторожуючий Задовільна 

0,031±0,001 

0,182 

вул. Вербова 0,033±0,002 0,185 
Нижчий за 

середній 
Насторожуючий Задовільна 

вул. Литовська 0,024±0,001 0,136 Низький Благополучний Еталонна 

ІІ (Північно-

східний) 

вул. Коновальця 0,025±0,002 0,138 Низький Благополучний Еталонна 

0,026±0,002 

0,141 

вул. Гагаріна 0,027±0,002 0,152 
 Нижчий за 

середній 
Насторожуючий 

Задовільна 

ІІІ (Південно-

західний) 
вул.Дубенська 0,034±0,001 0,200 

Нижчий за 

середній 
Насторожуючий 

Задовільна 

0,029±0,001 

0,159 

 Вул.Гоголя 0,028±0,002 0,153 
Нижчий за 

середній 
Насторожуючий 

Задовільна 

Тинне 0,036±0,002 0,199 
Нижчий за 

середній 
Насторожуючий 

Задовільна 

 вул. 16Липня 0,017±0,001 0,094 Низький Благополучний Еталонна 

IV (Південно 

–східний) 
 вул.Відінська 0,021±0,001 0,117 Низький Благополучний Еталонна 

0,025±0,001 

0,141 

вуд. Кн.Ольги 0,029±0,001 0,163 
Нижчий за 

середній 
Насторожуючий Задовільна 

вул. Драганчука 0,024±0,001 0,134 Низький Благополучний Еталонна  

 
 0,098±0,001 0,156 

Нижчий за 

середній 
Насторожуючий Задовільна 
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Для оцінки рівня пошкоджуваності біоіндикаторів та стану екологічної 

ситуації на досліджуваній території щодо мутагенного фону використана оцінююча 

шкала [422] (Додаток Д (табл. Д.2, Д.3)) 

Встановлено, що УПУ для першого та третього сектору відповідає відповідно 

значенням 0,182 та 0,159 тобто рівень пошкоджуваності клітин є нижчий за середнє, 

стан дитячого організму за цитогенетичним статусом є насторожуючий, а 

екологічна ситуація за мутагенним фоном є задовільна, для другого та четвертого 

сектору показники УПУ дорівнюють 0,141, тобто рівень пошкоджуваності клітин є 

низьким, стан дитячого організму за цитогенетичним статусом є благополучний, а 

екологічна ситуація за мутагеним фоном є задовільна.  

Необхідно відмітити, що за середніми значеннями цитогенетичних показників 

у клітинах слизової оболонки порожнини рота дітей міста найвищі показники 

притаманні тим ділянкам секторів, де розташовані підприємства та спостерігається 

інтенсивний рух автотранспорту, а найнижчі були встановлені для тест-полігонів з 

одноповерховою забудовою та низькою інтенсивністю руху автотранспорту. Таким 

чином, вивчаючи різні цитогенетичні параметри, можна оцінити мутагенні ефекти 

впливу техногенного забруднення на живі структури, тобто визначити рівень 

мутагенного фону та оцінити ступінь впливу екологічних факторів техногенного 

походження на живі організми, а також оцінити генетичну небезпеку для біоти від 

дії мутагенних факторів навколишнього середовища. 

Оцінка токсико-мутагенного стану атмосфери. Використовуючи 

рекомендації [422] нами проведена оцінка токсикомутагенного стану атмосфери за 

двома показниками інтегрального умовного показника ушкодженості рослин-

біоіндикаторів (кульбаба лікарська) (ІУПУ)  та інтегрального умовного показника 

ушкодженості за мікроядерним тестом (ІУПУ МЯ). Прийняли, що інтегральний 

показник, який характеризує стан довкілля за загальним токсико-мутагенним фоном 

(ІУППбіоінд) на 60% буде залежати від інтегрального показника ушкодженості рослин 

біоіндикаторів, оскільки вони є більш чутливими до зміни середовища та швидше 

можуть реагувати на зміну техногенної дії. Виходячи з цього ми пропонуємо 

оцінити токсико-мутагенний стан атмосфери досліджуваних секторів за формулою:  
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.4,06,0 ІУПУМЯПІУПУІУППбіоін   

Де ІУППбіоінд – інтегральний токсико-мутагенний фон стану атмосфери; 

ІУПУ – інтегральний умовного показника ушкодженості рослин-

біоіндикаторів; 

ІУПУ МЯ - інтегрального умовного показника ушкодженості за мікроядерним 

тестом. 

Результати розрахунків представлені у таблиці (4.12).  

Як видно із таблиці стан біосистем урбосистеми знаходиться у конфліктному 

стані. Рівень ушкодженості біосистем для І, ІІ секторів та міста вцілому є середнім, а 

екологічна ситуація за мутагенним фоном є незадовільна. Всі ТП першого та 

другого сектору відповідають середньому рівню ушкодженості біосистем. 

Показники ІУППбіоінд коливаються в межах 0,253 – 0,457, за винятком теритрії ТП2-

2, де показник ушкодженості тест-систем біоіндикаторів дорівнює 0,517 та 

відповідає вищому за середній рівень ушкодженості біосистем, при цьому 

формується критичний стан біосистеми, а категорія екологічної безпеки територій за 

токсико-мутагенним фоном є небезпечною. 

Таблиця 4.12 

Інтегральний умовний показник ушкодженості тест-систем біоіндикаторів  

Сектори ІУПУ УПУ 

(МЯ) 

ІУППбіоінд Категорія 

екологічної 

безпеки 

територій за 

токсико- 

мутагенним 

фоном та 

стан 

території 

 

Рівень 

ушкодженості 

біосистем 

Стан біосистеми 

/ Екологічна 

ситуація за 

мутагенним 

фоном 

І (Північно –

західний) 

0,536 0,182 0,395 Помірно 

небезпечна 

середній Конфліктний/ 

Незадовільна 

ІІ (Північно-

східний) 

0,500 0,141 0,356 Помірно 

небезпечна 

середній Конфліктний/ 

Незадовільна 

ІІІ (Південно-

західний) 

0,257 0,159 0,218 Безпечна Нижче за 

середній 

Сприятливий/ 

Задовільна 

IV (Південно –

східний ) 

0,350 0,141 0,266 Безпечна Нижче за 

середній 

Сприятливий/ 

задовільна 

Урбосистема 0,441 0,156 0,327 Помірно 

небезпечна 

середній Конфліктний/ 

Незадовільна 
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Таблиця 4.13 

Інтегральний умовний показник ушкодженості тест-систем біоіндикаторів 
Номер 

сектору 

Назва сектору Тест -

полігони 

 

ІУПУ 

ІУПУ МЯ ІУППбіоінд ІУППбіоінд 

(сектору) 

І північно-

західний 

ТП 1-1 0,506 0,203 0,385 0,395 

ТП 1-2 0,567 0,203 0,421 

ТП 1-3 0,558 0,203 0,416 

ТП 1-4 0,344 0,185 0,280 

ТП1-5 0,588 0,185 0,427 

ТП 1-6 0,569 0,185 0,415 

ТП 1-7 0,456 0,136 0,328 

ТП 1-8 0,630 0,136 0,432 

ТП 1-9 0,607 0,136 0,417  

ІІ північно-

східний 

ТП 2-1 0,536 0,138 0,377 0,356 

ТП 2-2 0,74 0,138 0,517 

ТП 2-3 0,70 0,138 0,475 

ТП 2-4 0,360 0,152 0,277 

ТП 2-5 0,659 0,152 0,457 

ТП 2-6 0,325 0,152 0,253 

 ТП 2 -7 0,562 0,152 0,398 

ТП 2- 8 0,409 0,152 0,306 

ТП 2-9 0,216 0,152 0,190 

ІІІ південно-

західний  

ТП 3 -1 0,685 0,200 0,491 0,218 

ТП 3-2 0,520 0,200 0,392 

ТП 3-3 0,375 0,153 0,286 

ТП 3-4 0,200 0,199 0,200 

ТП 3-5 0,117 0,094 0,108 

ТП 3-6 0,105 0,094 0,101 

 ТП 3 -7 0,105 0,094 0,101 

 ТП 3 -8 0,105 0,094 0,101 

 ТП 3- 9 0,105 0,094 0,101 

IV південно-

східний 

ТП 4-1 0,503 0,163 0,367 0,266 

ТП 4-2 0,520 0,163 0,377 

ТП 4-3 0,39 0,163 0,299 

ТП 4-4 0,396 0,163 0,303 

ТП 4-5 0,501 0.163 0,366 

ТП 4-6 0,396 0,134 0,291 

ТП 4 -7 0,318 0,134 0,244 

ТП 4-8 0,115 0,117 0,116 

ТП 4-9 0,118 0,117 0,118 

 

У ІІІ та ІV секторах рівень ушкодженості біосистем є нижчий за середній (за 

верхнею межею), а екологічна ситуація за мутагенним фоном є задовільною. 

Інтегральні умовні показники ушкодженості тест-систем біоіндикаторів для ТП 

третього та четвертого секторів знаходяться в межах 0,101- 0,377, тобто 

відповідають низькому, нижче за середній та середньому рівню ушкодженості 
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біосистем. У цих секторах території ТП3-4, ТП3-5, ТП3-6, ТП3-7, ТП3-8 ТП3-9 та 

ТП4-8, ТП4-9 стан біосистем є сприятливим і територія за токсико-мутагенним 

фоном є безпечною. Всі інші ТП мають середній рівень ушкодженості біосистем, 

стан біосистем - конфліктний і загрозливий і територія за токсико-мутагенним 

фоном є помірно-небезпечною. 

Отже, така екологічна ситуація спричиняє не лише погіршення умов 

біосистеми міста, але й і негативно впливає на стан здоров’я мешканців. Більш 

детально зупинимося на визначенні екологічних ризиків для населення.  

4.4. Оцінка ризиків для населення від забруднення атмосферного повітря  

Оцінку ризиків для мешканців урбоситеми будемо проводити за методичними 

рекомендаціями "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення 

атмосферного повітря"[426]. При цьому будемо визначати канцерогенний та 

неканцерогенний ризики.  

Визначення не канцерогенного ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря.  За результатами багаторічних спостережень за вмістом 

хімічних речовин в атмосферному повітрі нами були визначені пріоритетні не 

канцерогенні хімічні речовини, які в найбільшій мірі формують величину не 

канцерогенного ризику для здоров’я населення м. Рівного. Це двоокис азоту, фенол, 

фтористий водень, формальдегід, якій присутні в складі атмосферного повітря 

урбосистеми. 

Характеристика не канцерогенного ризику включала розрахунок коефіцієнтів 

не канцерогенної небезпеки (HQ) пріоритетних не канцерогенних речовин та 

сумарних індексів не канцерогенної небезпеки (НІ) від сукупності речовини в 

досліджуваних районах. 

HQі = Cі / RfC 

де: HQі – коефіцієнт небезпеки впливу і-тої речовини; Cі – рівень впливу і-тої 

речовини, мг/м
3
; RfC – безпечний рівень впливу, мг/м

3
. 

НІ = ∑ НQ 

де: НQі – коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші хімічних 

речовин, що впливають. 
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 Характеризуючи величину не канцерогенного ризику для здоров’я населення 

міста врахували, що при HQ ≤ 1 ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають 

як зневажливо малий; якщо ж HQ > 1, імовірність розвитку шкідливих ефектів 

зростає, пропорційно збільшенню HQ.  

Розрахунок сумарних індексів не канцерогенної небезпеки (НІ) для здоров’я 

населення проводили з урахуванням критичних органів та систем організму, які в 

першу чергу зазнають негативного впливу пріоритетних речовин (табл.6.6). 

Вважають, що найбільш імовірним типом комбінованої дії компонентів суміші є 

сумація. До речовин котрі можуть формувати неканцерогенні ризики для 

урбосистеми є пил, двоокис азоту, фено, фтористий водень, формальдегід, аміак. 

Нами визначені багаторічні середньорічні концентрації цих речовин у повітрі міста 

та розраховані відповідні індекси неканцерогенної небезпеки (табл.5.14). 

Результати розрахунків, наведені у таблиці 5.14, показали, що найбільший не 

канцерогенний ризик спостерігається від формальдегіду (HQ=2,266), пилу 

(HQ=1,36), двоокису азоту (HQ=1,1). У мешканців міста зростає імовірність 

захворювань органів дихання та імунної системи. Зневажливо малий не 

канцерогенний ризик для здоров’я обумовлюють фенол (HQ=0,883), фтористий 

водень (HQ=0,293), аміак (HQ=0,33). Сумарний ризик забруднюючих речовин 

дорівнює 6,131, що значно перевищує граничну величину НІ=1, свідчить про значне 

зростання імовірності розвитку шкідливих ефектів дії забруднюючих речовин на 

організм жителів міста. . 

Визначення канцерогенного ризику для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря проводили за пріоритетними канцерогенними 

речовинами. Їхню оцінку проводили на підставы вивченої інформації про 

канцерогенність, фізико-хімічні властивості, рангові індекси канцерогенної 

активності, валові викиди та середньорічні концентрації хімічних речовин в 

атмосферному повітрі урбоситеми. Додатково використали інвентарний переліки 

емісій хімічних речовин, розроблені Агентством США з охорони навколишнього 

середовища та Комісією Європейського Товариства. Встановили, що пріоритетними 

канцерогенними хімічними речовинами, які в найбільшій мірі формують величину 
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канцерогенного ризику для здоров’я населення м. Рівного, є формальдегід. Його 

багаторічна середня концентрація становить 0,0068 мг/м
3
.Встановлення 

канцерогенного ризику для здоров’я населення м.Рівного включає розрахунок 

індивідуального, сумарного та популяційного канцерогенних ризиків. У процесі 

характеристики ризику орієнтувалися на систему критеріїв прийнятності рівня 

ризику, рекомендовану в публікаціях ВООЗ. Розрахунок індивідуального 

канцерогенного ризику проводили шляхом множення фактору канцерогенного 

потенціалу пріоритетної хімічної речовини на середню добову дозу впливу її на 

організм людини при інгаляційному шляху надходження з атмосферним повітрям.  

Розраховуємо середню добову дозу впливу формальдегіду на населення міста 

Рівного, де концентрація формальдегіду в атмосферному повітрі становить 0,0068 

мг/м
3
. 

Використовуючи стандартні дескриптори експозиції, проводимо розрахунок за 

формулою:  

LADD = [(0,0068
 
*8*1,4)+( 1,0*0,0068*16*0,63) ]*350*30/(70*70*365) = 

0,85*10
-3

 мг/кг-доба. 

При використанні лінійної моделі величина індивідуального ризику буде 

складати: 

CR = LADD*SF = 0,00085* 0,046= 0,000039=3,9х 10
-3 

Таким чином нами встановлено, що канцерогенний ризик від формальдегіду є 

не прийнятний для виробничих умов і населення. Необхідне здійснення заходів з 

усунення або зниження ризику.  

Поряд з розрахунками індивідуального канцерогенного ризику проводять 

визначення популяційного ризику (PCR), який відображає додаткову (до фонової) 

кількість випадків новоутворень, які можуть виникнути протягом життя внаслідок 

впливу досліджуваного фактора: 

PCR = CR * POP,            (8) 

де: CR - індивідуальний канцерогенний ризик; POP - чисельність популяції, 

що підпадає під вплив даного фактора, чол. 
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Таблиця 4.14 

Сумарні індекси неканцерогенної небезпеки (НІ) пріоритетних хімічних речовин для населення міста Рівне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічні 

речовини 

Критичні органи/ 

системи 

Рівень впливу 

i-тої речовини 

Сi, мг/м
3
 

Безпечний рівень 

впливу RfC, 

мг/м
3
 

Індекс не канцерогенної небезпеки 

(HQ) / характеристика ризику 

Сумарний 

ризик 

(НІ) 

Двоокис азоту Органи дихання 0,044 0,04 1,1 / Імовірність розвитку шкідливих 

ефектів  

 

 

 

 

 

6,132 

Фенол Серцево-судинна система, 

нирки,ЦНС, печінка 

0,0053 0,006 0,883 / зневажливо малий 

Фтористий 

водень 

Кісткова система, органи 

дихання 

0,0088 0,03 0,293 / зневажливо малий 

Формальдегід Органи дихання, імунна 

система 

0,0068 0,003 2.266/ Імовірність розвитку шкідливих 

ефектів 

Аміак Органи дихання 0,033 0,1 0,33/ зневажливо малий 

Пил Органи дихання 0,068 0,05 1,36 / Імовірність розвитку шкідливих 

ефектів  
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Враховуючи, що кількість населення в досліджуваному місті становить 

247 870 чоловік, розраховуємо величину популяційного ризику: 

PCR = CR * POP = 0,39*10
-4 

* 247 870 = 9,67  

Таким чином для урбосистеми може додатково 10 осіб за життя захворіти на 

новоутворення від дії формальдегіда. 

Додаткові ризики мешканці отримують від дії радону, який спричинює різного 

роду захворювання органів дихання [524, 525]. Таким чином визначено, що 

забруднення атмосферного повітря спричинює ризики канцерогенного та 

неканцерогенного характеру [527, 528]. 

Очевидно, що екологічна рівновага урбоекосистеми порушена. Для визначення 

впливу урбосистеми на прилеглу агросферу будемо вважати що урбосистема 

формує потужне джерело впливу на атмосферне повітря.  

 

4.5. Оцінка соціо-економіко-екологічного стану урбосистеми 

Прийнявши за основу методотодологічні підходи та алгоритм розрахунку індексу 

СЕЕ розвитку селітебних території [425, 510, 529-533], нами рекомендовано 

розширити екологічний блок з допомогою комплексних індикаторів, котрі 

відображають стан урбосистеми вцілому. Вибір базових показників, здійснюємо за 

наступними критеріями: показники повинні відображати використання природних 

ресурсів, забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів; та 

відслідковувати ланцюг «фактор тиску – стан довкілля – реакція». Запропоновано 

низку базових екологічних індикаторів, які представлені інтегрованими 

показниками наведено,обгрунтовано їхні граничні межі – в опорній таблиці 

визначення стану за відповідним показником (табл.4.15, 4.16). Зупинимося на більш 

детальній їхній характеристиці. Оцінювання екологічної підсистеми рекомендуємо 

проводити за 6 АП, які об’єднують 19 базових показники (табл.4.17).  

До АП відносимо: показник стану атмосферного повітря, показник стану 

грунтового покриву, стан біоситем, стан водних екосистем, показник використання 

водних ресурсів та показник поводження з відходами  
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Таблиця 4.15 

 Базові екологічні індикатори сталого розвитку урбосистеми, що відображають 

якість компонентів довкілля урбосистеми  

Ключові 

питання 

охорони 

довкілля 

Фактори тиску 

(прямого й 

непрямого) 

Стан 

навколишнього 

середовища 

Реакція Оцінка з 

використанням 

базового 

показника 

Повітря 

Інтенсивність 

викидів (SOx, 

NOx, C02, 

тверді 

частинки)  

Тенденції 

забруднення 

повітря в містах і 

промислових 

центрах 

Вплив забруднення 

повітря на 

населення 

Зміна рівня          

забруднення: 

рівні для 

основних 

забруднюючих 

речовин 

Індекс 

забруднення 

атмосфери  

Вода 

Інтенсивність 

скидання 

стічних вод 

(промислових і 

побутових) на 

одиницю ВВП 

Забруднення 

поверхневих вод 

Доступність 

придатної для 

вживання води 

Зміна якості 

поверхневих 

вод  

Показник 

комплексної 

оцінки стану 

водних 

екосистем  

Грунти 

Інтенсивність 

деградації 

ґрунтів (ерозія, 

ущільнення 

дегуміфікація, 

засоленя, тощо) 

Забруднення 

ґрунтів  

Зміна рівня 

забруднення 

до рівнів ГДК 

Показник 

сумарного 

забруднення 

ґрунту  

Біосистеми 

Інтенсивність 

забруднення 

повітря, грунтів 

Стан біосистем  Біоіндикаційні 

зміни  

Умовний 

показник 

ушкодження 

біоіндикаторів 

Відходи 

Інтенсивність 

виробництва 

відходів 

(промислових, 

муніципальних) 

на одиницю 

ВВП 

Ступінь утилізації 

відходів 

Муніципальні 

служби: рівень 

тарифів 
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Таблиця 4.16 

Опорна таблиця для визначення екологічного стану урбоситеми 

Показник (Х) 

  

Нормативи за екологічним станом 

0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 

Критичний загрозливий задовільний сприятливий 

Індекс забруднення 

атмосф. повітря (Х6) 
> 22,5 12,5 –22,5 12,5 –7,5 2,5 – 7,5 

Сумарний показник 

забруднення ґрунту 

(Х10) 

>128 ·32-128 16-32 8- 

Умовний показник 

ушкодження біоінд. 

(Х11) 

(0,751-1,000) (0,501-0,750) (0,251-0,500) (0,000-0,250) 

Показник* 

комплексної оцінки 

стану водних 

екосистем (Х12), (Х13) 

0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 

*Визначається за результатами біоіндикаційних оцінок 

 

Комплексну оцінку якості стану водних екосистем рекомендуємо здійснювати 

з використанням методик, які включають визначення якості води як за 

гідрохімічними показниками так і за показниками біоіндикаціних досліджень. У 

працях Клименка М.О., Клименка О.М, Бєдункової О.О., Статника І.І., Стецюк Л.М. 

охараткеризованго такі біоіндикаційні дослідження та апробовано для річок 

досліджуваного регіону [534-543]. 

Розрахунок інтегрованих показників економічного розвитку міста Рівне 

проводили за трьома агрегованими показниками, які об’єднували 7 базових 

показники: індекс зростання обсягу продукції промисловості,%, частка продукції 

малих промислових підприємств,%, роздрібний товарооборот на душу населення, 
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індекси інвестицій в основний капітал,%, середня заробітна плата,грн., доходи 

місцевого бюджету,на 1 особу, доходи місцевого бюджету,на 1 особу. Провівши 

розрахунки показника економічного розвитку регіону (табл. 4.17) та оцінивши його 

за уніфікованою шкалою встановили, що підсистема перебуває у задовільному стані, 

Оцінку соціального розвитку проводили на основі шести агрегованих та 12 базових 

показників. Провівши аналіз соціального розвитку урбоситеми (табл.4.18) ми 

встановили,що за уніфікованою шкалою дана територія знаходиться в задовільному 

стані,оскільки І2=0,27. В найгіршому стані знаходяться такі базові показники, як 

народжуваність, забезпечення житлом та кількість зареєстрованих злочинів.  

 

Таблиця 4.17  

Розрахунок агрегованих показників економічного розвитку міста Рівне 

 

 

№ 

п/п 

Агреговані 

показники 
Базові показники 

Значення базових 

показників 
Хі 

Агрегований 

показник Ni 

факт 

N 

max 

N 

min 

1 

Виробничо-

економічний 

розвиток 

Індекс зростання 

обсягу продукції 

промисловості,% 

84.6 100 10 0,83 

0,65 

сприятливий 

Частка продукції 

малих промислових 

підприємств,% 

11 15 2 0,69 

Роздрібний 

товарооборот на 

душу населення 

12500 20000 1000 0,61 

Індекси інвестицій в 

основний капітал,% 
55.6 100 10 0.51 

2 Доходи 

Середня заробітна 

плата,грн 
1692 2500 500 0,60 

0,59 

задовільний Доходи місцевого 

бюджету,на 1 особу 
1000 1500 300 0,58 

3 Безробіття Наявне безробіття 19 100 1 0,8 
0,8 

сприятливий 

Економічна підсистема інтегральний індекс     
0,67 

сприятливий 
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Таблиця 4.18 

Результати розрахунків агрегованих показників соціального розвитку міста 

Рівне 

№ Агрегований 

показник           

Базовий показник Значення 

базового 

показника 

Хі Агрегований 

показник 

Ni 

факт. 

N 

max 

N 

min 

1. Захищеності 

життєвого рівня 

Кількість 

інвалідів,на 10 

тис.населення 

51,6 100 10 0,54 0,33 

загрозливий 

Кількість 

зареєстрованих 

злочинів 

2427 3000 200 0,2 

2. Демографічні народжуваність, на 

тис. осіб 

12,3 20 9,5 0,26 0,48 

задовільний 

смертність, на тис. 

осіб 

8,6 10,7 7,3 0,62 

природний приріст, 

на тис. осіб 

3,7 +10 -10 0,69 

3. Забезпечення 

людськими та 

інтелектуальними 

ресурсами 

частина 

працюючого 

населення, % від 

населення 

44 80 20 0,4 0,45 

задовільний 

рівень 

захворювання на 

туберкульоз, на 100 

тис. населення 

149 200 10 0,27 

  Кількість лікарів на 

10тис.населення 

96,3 100 10 0,9 0,9 

еталонний 

4. Житлове 

забезпечення 

Забезпеченість 

житлом,м
2
 на 1 

особу 

18 100 10 0,08 0,08 

критичний 

Соціальна підсистема інтегральний індекс     0,27 

загрозливий 

 

 

Оцінку екологічного стану урбоситеми здійснювати за 6 агрегованими та 19 

базовими показниками (табл.4.19). Провівши розрахунки показника екологічного 



260 

 

стану міста та оцінивши його за уніфікованою шкалою даний регіон перебуває в 

задовільному стані,оскільки інтегральний показник дорівнює 0,42.   

Таблиця 4.19 

Оцінка стану урбосистеми Рівного за екологічними індикаторами сталого розвитку  

 
№ Агреговані 

показники  

Базові індикатори  Нормований 

показник  

АП  Стан  

1. Показник стану 

атмосферного 

повітря 

Кількість сумарних викидів тис.т 0,74  

 

0,49 Задовільний 

Кількість викидів від стаціонарних 

джерел, т 

0,69 

Кількість викидів від пересувних 

джерел, т 

0,59 

Щільність викидів, на 1 км
2
 0,44 

Кількість викидів на душу 

населення. 

0,35 

Індекс забруднення атмосфери 

(ІЗА5) 

0,25 

2. Показник стану 

ґрунтового 

покриву 

Територія під забудовою та 

твердим покриттям 

0,43 0,45 Задовільний 

Територія зайнята природними 

стійкими ландшафтами,% 

0,36 

Землі с/г призначення 0,7 

Показник сумарного геохімічного 

забруднення ґрунту 

0,37 

3. Стан біосистем Умовний показник ушкодження 

біоіндикаторів 

0,38 0,38 Загрозливий  

4. Стан водних 

екосистем 

Стан водних екосистем річки 

(КОСВЕ)*  

0,47 0,5 Задовільний  

Стан водних екосистем озера 

(КОСВЕ)* 

0,53 

5. Показник 

використання 

водних ресурсів 

Забір води з підземних водоносних 

горизонтів,млн.м
3 

0,35 0,43 Задовільний 

Споживання свіжої води,млн.м
3
 0,69 

Скиди неочищених стічних 

вод,тис. м
3 

0,33 

6. Показник 

поводження з 

відходами 

Утворення ТПВ на душу 

населення
 

0,3 0,3 Загрозливий  

Утворення відходів I-III класу 

небезпеки 

0,3 

Екологічна підсистеми інтегральний індекс  0,42 Задовільний 

* - Оцінювання стану водних екосистем пропонуємо за показниками біоіндикаціних 

досліджень 

 

У найгіршому стані знаходяться агреговані показники поводження з відходами, а 

саме показник утворення ТПВ на душу населення, показник утворення відходів III 
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класу небезпеки та агрегований показник використання водних ресурсів,а саме: 

забір води з підземних водоносних горизонтів,млн.м
3
, скиди неочищених стічних 

вод,тис. м
3 
.  

Як видно з таблиці 4.19, використавши запропоновані показники нами оцінений 

агрегований показник стану атмосферного повітря урбосистеми, він становить 0,49, 

що відповідає задовільному стану. Слід зазначити, що показники кількості викидів 

на душу населення та індекс забруднення атмосфери (ІЗА5) відповідно дорівнюють 

0,35 та 0,25 та знаходяться у загрозливому стані. Агрегований показник стану 

грунтового покриву оцінюється як задовільний (усі показники відповідають 

задовільному стану, окрім показника площ земель сільськогосподарського 

призначення (0,7)). Агрегований показник використання водних ресурсів оцінюється 

задовільним станом (0,43) за рахунок показників: забір води з підземних водоносних 

горизонтів (0,35) та скиди неочищених стічних вод (0,33). Такі агреговані показники 

як стан біосистем та поводження з відходами знаходяться у загрозливому стані (0,38 

та 0,3 відповідно). В цілому екологічна підсистема урбосистеми відповідає 

задовільному стану за нижньою межею і становить 0,42.  

Розрахунок індексу СЕЕ стану міста Рівне показав що він дорівнює 0,42 тобто 

стан є задовільний. 

Таким чином, встановлено, що стан екологічної підситеми є задовільний, однак 

ігнорування встановлених екологічних проблем, може призвести до переходу 

екологічної підсистеми у загрозливий стан, а проблеми формування значної 

кількості побутових відходів, забрудення атмосферного повітря призводить до 

формування додаткових впливів на прилеглу агроферу. 

 

4.6. Деструктивний вплив урбосистеми на агросферу 

Зміна якості атмосферного повітря. У цілому урбосистему будемо 

розглядати, як джерело викиду, яке постійно привносить у атмосферне повітря 

забруднюючі речовини від стаціонарних та пересувних джерел, частина цих речовин 

акумулюється в урбосистемі, забруднюючи всі складові довкілля, а частина 

розсіюється навколо урбосистеми, формуючи зону забруднення. Зону ймовірного 
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забруднення оцінюємо з використаням відомостей про метеорологічні умови 

території [267]. 

Для розрахунку цієї зони використовуємо формулу:  

км
Pв

LoPi
Li ,      ( 4.1) 

Де Li – величина радіуса в і-тому напрямі; Lо – розрахункова величина радіуса 

ареалу, Рі – повторюваність вітру певного напряму, Рв- коефіцієнт, що дорівнює 

12,5% 

Для визначення розрахункової величини радіуса ареалу приймемо, що 

теоретично найбільшого значення концентрації забруднюючих речовин досягає на 

відстані від 10 до 40 висоти джерела викиду, за висоту викиду приймемо висоту 

шару перемішування. Оскільки, як стверджують [506] рециркуляція повітря може 

призвести до підвищення концентрації ЗР. Надходження чистого повітря з міських 

околиць в центр міста призводить до зниження концентрації ЗР, так як цим потоком, 

який нагрівся в процесі руху по міській території до центру, домішки будуть 

підхвачені і винесені у верхні шари атмосфери. Розроблені показники здатності 

атмосфери до розсіювання. Та встановлені висоти шару перемішування. Отож 

теоретично можна припустити, що суміш яка збирається над містом буде рознесена 

вітром на певні віддалі.  

Таким чином  L = (10 ÷ 40) Н 

Де Н – висота шару перемішування . 

Міські термічні вітри, які виникають на великих територіях, особливо 

небезпечні, тому що в цьому випадку повністю замкнута система циркуляції 

охоплює площу з великою щільністю джерел домішок. В нижніх шарах атмосфери 

(на рівні міської забудови) повітряні потоки різних напрямків сходяться в центрі 

міста, де повітря піднімається, а потім рухаються у зворотному напрямку і 

опускаються біля межі міста, після чого цикл починається знову. Аналіз 

літературних джерел, дозволив визначити основні закономірності формування 

розсівання забруднюючих речовин. Так за кліматичними факторами визначена 

розсіювана здатність атмосфери – для території колишнього СРСР виділено 5 зон та 
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встановлені залежності між повторюваністю приземних інверсій та слабких вітрів. 

Дослідники для міст відзначають свої особливості циркуляції повітряних мас. При 

цьому для характеристики стійкості атмосфери використовують показник- висота 

перемішування L0. Це показник, який визначається як товщина шару повітря, в 

якому розсіюються основні викиди від приземних джерел, може бути застосований 

при оцінюванні низьких викидів, саме такі в основному формуються в урбосистемі, 

за виключенням сезонних викидів від комунального сектору. Практично всі 

домішки антропогенного походження поширюються вверх до висоти 1,0-1,5 км, що 

є верхньою межею Н планетарного шару атмосфери. Розміри цього кордону 

коливаються в часі та просторі: від 300-400 м при слабо розвинутому ( великі 

значення Ri) до 2,0-2,5 км при сильно розвинутому ( малі значення Ri) 

турбулентному обміні. 

Для розрахунків ймовірної зони забруднення атмосферного повітря 

приймаємо Н= 1 км. При цьому буде формуватися віддаль (10-40)Н= (10 -40) 1 км= 

20- 40 км.  

З врахуванням рози вітрів оцінюємо можливі зони забруднення атмосферного 

повітря агросфери від впливу урбосистеми як  джерела надходження забруднюючих 

речовин у навколишнє середовище (табл 4.20., рис.4.29, 4.30)  

Таблиця 4.20 

Визначення ймовірної зони забруднення атмосферного повітря навколо 

урбосистеми з врахуванням рози вітрів. 

 відстань, 

км  

Напрями сторін світу 

Пн Пн.Сх Сх  ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх 

8% 6% 9% 16% 11% 11% 24% -15% 

20 17,6 17,6 38,4 24 12,8 9,6 14,4 25,6 

40 35,2 35,2 76,8 48 25,6 19,2 28,8 51,2 

30 26,4 26,4 57,6 36 19,2 14,4 21,6 38,4 

10 8,8 8,8 19,2 12 6,4 4,8 7,2 12,8 
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Рис.4.29 Ймовірна зона забруднення атомсферного повітря агросфери ЗВУ (1 –

штиль, напрями 2-Північний, 3- Північно-Східний, 4- Східний, 5 – Південно-

Східний,6 – Південний, 7- Південно-Західний, 8 – Західний, 9-Північно-Західний. 

 

 
 

Рис. 4.30 Зона ймовірного забрудення атмосфери агросфери ЗВУ. 
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Таким чином, східний, південно-східний та північно-західні чсастини агрсофери 

потрапляють у ймовірну зону забруднення. Зміна якості атмосферного повітря 

агросфери відбувається і від дії пересувних джерел забруднення.  

Геоурбаністи визначають, що розширення урбанізованих територій відбувається 

за наступною схемою: забудова навколо транспортних магістралей, а згодом 

заповнення протору і формування більш комфортної форми урбоситеми. Виходячи з 

цього, ряд дослідників впливу автотранспорту на навколишнє середовище 

розглядають транспортні магістралі, як лінійні джерела викиду. Тобто при 

врахуванні потенційних екологічних просторових ризиків для населення будемо 

враховувати вплив лінійних викидів уздовж магістралей.  

Більш детально зупинимося на дослідженні забруднюючий речовин у зоні 

впливу автомобільних доріг. Зростання транспортного навантаження призвело до 

формування значного забруднення атмосферного повітря та на жаль, 

використовуючи статистичні дані неможливо прослідкувати стан забруднення 

сільських населених пунктів агросфери. Загальні відомості про викиди основних 

забруднюючих речовин, зокрема оксиду сірки, азоту, вуглецю, пилу наводять лише 

в загальних обсягах викидів. 

З метою визначення впливів емісій забруднюючих речовин автотранспорту 

міста на прилеглу агросферу нами проведені дослідження завантаженості ділянок 

вулиць автомобільним транспортом, визначення потужності викидів та 

концентрацій забруднюючих речовин. Основні дослідження проводились в таких 

точках: центр міста, луцьке кільце, район льонокомбінату, вулиця Київська (при 

виїзді з міста), район Нового Двору.  

Методика розрахунку заснована на поетапному визначенні емісії (викидів) газів, 

що відробили, концентрації забруднення повітря цими газами на різному видаленні 

від дороги і потім - порівнянні отриманих даних із гранично припустимими 

концентраціями (ПДК) даних речовин у повітряному середовищі. 

Потужність емісії CO, mnHC , xNO у відпрацьованих газах, окремо для кожної 

газоподібної речовини визначається за формулою 
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де q – потужність емісії даного виду забруднень від транспортного потоку на 

конкретній ділянці дороги, г/м  с ; 2.6 10
-4

 – коефіцієнт переходу до прийнятих 

одиниць виміру m – коефіцієнт, що враховує дорожні й автотранспортні умови 

залежно від середньої швидкості транспортного потоку Gik – середня 

експлуатаційна витрата палива для даного типу (марки) карбюраторних автомобілів, 

л/км; для розрахунків може бути прийнятий за середніми експлуатаційними 

нормами з урахуванням умов руху Gid – те ж, для дизельних автомобілів, л/км; Nik– 

розрахункова перспективна інтенсивність руху кожного виділеного типу 

карбюраторних автомобілів, авт./година Nid – те ж, для дизельних автомобілів, 

авт./година. 

Концентрація забруднень атмосферного повітря оксидом вуглецю 

вуглеводнями, оксидами азоту, уздовж автомобільної дороги визначається за 

формулою: 

F
sinVσ2π

2q
=C 

 
,             

де С – концентрація даного виду забруднення в повітрі, г/м
3
;  – стандартне 

відхилення Гауссового розсіювання у вертикальному напрямку, м, приймається за 

таблицями; V – швидкість вітру, що переважає в розрахунковому місяці літнього 

періоду м/с;  – кут напрямку вітру до траси дороги. При куті від 90 до 30 

градусів швидкість вітру варто множити на синус кута при куті менш 30 градусів – 

коефіцієнт 0,5 F  – фонова концентрація забруднення повітря, г/м
3
; kK і dK  – 

коефіцієнти, прийняті для даного компонента забруднення для карбюраторних і 

дизельних типів двигунів.  

У результаті спостережень та розрахунків встановлено, що найбільша 

інтенсивність руху та найвищі концентрації забруднюючих речовин (табл.4.21) 

спостерігається на вулиці Київській оскільки вона є основною автодорогою при 

сполученні міста з автомагістраллю Київ–Чоп. Високі концентрації оксиду, 

вуглецю, вуглеводнів та оксиду азоту, які значно перевищують ГДК формуються, як 
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у центрі міста так і на виїзді з нього. Таким чином, місто формує потужні впливи на 

атмосферне повітря прилеглої агросфери через транспортні потоки. При цьому 

автомагістралі з екологічної точки зору необхідно розглядати як лінійне стаціонарне 

джерело забруднення, яке системно формує впливи на довкілля. 

Таблиця 4.21 

Забруднення атмосферного повітря автотранспортом  

Забруднюючі 

речовини 

Концентрація забруднюючих речовин, г/м
3
 

Центр 

міста 

Луцьке 

кільце 

р-н 

Льонокомбінату 

Новий 

Двір 

вул. 

Київ

ська 

оксид 

вуглецю 
0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 

вуглеводні 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

оксид азоту 0,53 0,70 0,70 0,70 0,70 

 

На наш погляд, планування оптимальної структури вантажно-пасажирських 

потоків територією міста, вибір маршрутів, які б проходили поза межами 

густонаселених кварталів, перерозподіл транспортних потоків між окремими 

магістралями, добудова та інтенсивніша експлуатація об’їзних шляхів, створення 

санітарно-захисних смуг уздовж автодоріг та жорстке дотримання їх режиму тощо - 

дасть змогу скоротити викиди в атмосферу від автотранспорту та покращити 

екологічну обстановку урбосистеми міста та прилеглої агросфери. 

Використання водних ресурсів. Урбосистема Рівного забирає воду із підземних 

горизонтів Рівненського та Гощанського районів, що становить 60% від загальних 

потреб та 40% з поверхневих джерел. У розрізі забору води урбосистема 

використовує для побутово-питних потреб 11 930 тис. куб.м. води, що складає 54 % 

від загальної кількості використаної води [547].  

Водопостачання жителів м.Рівне здійснюється лише з підземних горизонтів 

артезіанськими свердловинами системою централізованого водопостачання, 

знезараження води на всіх майданчиках проводиться гіпохлоридом натрію марки 

“A” . Характеристика водозабірних майданчиків показана на рис.4.31. 
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Рис.4.31 Викорситання та відведення води урбоситемою Рівне. 

 
Рис. 4.32. Характеристика водозабірних майданчиків міста Рівного. 

 

Характеристика водозабірних майданчиків міста 

Рівне 

В межах міста  В межах прилеглої агросфери  

Водозабірний майданчик №1 
розташований між вул. Ст. 

Бандери і Басівкутським озером 

на відрізку довжиною 0,5 км. 

Експлуатується з 1935 року. 

Потужність водозабору 10 тис. 

м
3
/добу. Підземна вода 

видобувається із свердловин 

глибиною від 100 до 700 м за 

допомогою глибинних насосів. 

Водозабірний майданчик №3 ("Новий Двір" вул. Чорновола 89) розташований в південній частині 

міста Рівне та прилеглої до неї території. Експлуатується з 1964 року. Потужність водозабору, згідно 

затверджених запасів 43,8 тис. м
3
/добу. Фактична 18 тис м

3
/добу. З свердловини вода системою 

трубопроводів подається на станцію знезалізнення. Очистка води від заліза здійснюється на 

швидкісних щебеневих фільтрах. 

Водозабірний майданчик №4 

"Боярка" розташований в західній 

частині м. Рівне по вул. Олеся - 

Макарова. Експлуатується з 1959 

року. Потужність водозабору 13 тис. 

м
3
/добу. Підземна вода видобувається 

із свердловини глибиною від 55 до 

700 м за допомогою глибинних 

насосів. 

Водозабірний майданчик «Новомильськ» 

розташований в с. Новомильськ Здолбунівського р-ну на 

віддалі 15 км від м. Рівне. Експлуатується з 1970 року. 

Потужність водозабору 12 тис. м
3
/добу. Вода із свердловин 

системою водопроводів подається в резервуари чистої 

води. В резервуарі вода знезаражується гіпохлоритом 

натрію, після чого частина подається на села 

Здолбунівського району, а основний об’єм насосною 

станцією II-го підйому подається на станцію знезалізнення 

площадки №3 ("Новий двір"), звідки подається 

споживачам м. Рівне та смт. Квасилів. 

Водозабірний майданчик «Горбаків» 
розташований в с. Горбаків Гощанського району 

на відстані 29 км від м. Рівне. Потужність 

водозабору 50000 м
3
/добу. З свердловин вода 

системою трубопроводів подається на станцію 

знезалізнення. Очистка води від заліза 

здійснюється на 14 швидкісних щебеневих 

фільтрах.  
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Як видно з рис. 4.32 водопостачання урбосистеми здійснюють з п’яти 

водозабірних майданчиків, два з яких знаходяться далеко за межами міста у 

Здолбунівському та Гощанському районах. Саме ці водозабори можуть здійснювати 

прямий вплив на агросферу через формування депресійних воронок. На 

підтвердження цього слугує ситуація, яка склалася у с. Горбаків, де сформувалася 

депресійна воронка підземних вод, внаслідок інтенсивного водовідбору із 

Горбаківського водоносного горизонту [545]. У сільських населених пунктах 

Горбаків, Мишин, Подоляни, Чудниця, Красносілля, Вовкодави відбулося 

порушення водопостачання через водозниження ґрунтових вод.  

Отже, можна стверджувати, що максимальний вплив урбосистеми на водні 

ресурси агросфери (підземні води) формується в східному напрямі на віддалі 29-

30км, через забір підземних вод та зниження ґрунтових вод в ряді сільських 

населених пунктів. У південному напрямі цей вплив спостерігається на віддалі 15 км 

через забір підземних вод для водопостачання міста Рівне. 

Зміна якості поверхневих вод. Нами були проведені впродовж 2016-2018 років 

власні дослідження на предмет зміни якості водних об’єктів під дією 

антропогенного навантаження урбосистем м. Рівне [548-550]. Результати досліджень 

представлені у табл. 4.22. За результатами досліджень можна зробити висновок, що 

урбосистеми формують значні енергетично-речовинні впливи на агросферу через 

потоки забруднюючих речовин, які потрапляють у річку в наслідок життядіяльності 

міста. 

Дослідження впливу міста Рівне на річку Устю проводили у 7 визначених 

створах:  

1. під автомобільним мостом в районі с. Новий Двір Рівненського району, на вході 

до Басівкутського водосховища; 

2. центральна частина Басівкутського водосховища, навпроти пляжу; 

3. 100 м нижче дамби Басівкутського водосховища; 

4. в районі центрального ринку м. Рівне, під мостом по вул. Пересопницька; 

5. розширене ділянка русла в межах м. Рівне, поблизу кафе «La Riva»;  

6. міст на вул. Крейдяна, в межах м. Рівне  
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7. с. В. Олексин 

8. Гирлова частина русла річки Устя в межах смт Оржів Рівненського району 

Рівненської області, поблизу впадіння в р. Горинь. 

За результатами аналізів була проведена оцінка якості поверхневих вод р. Устя 

(додаток Е табл. Е.1) та встановлено, що якість води у створі, який характеризує вхід 

річки у місто не відповідає господарсько-побутовим нормам, це свідчить про те що 

річка має значне навантаження вище міста від очисних м. Квасилова. Значною 

причиною є і розбалансованість басейну річки за рахунок цього меліорування, 

формування різних ставкових господарств, порушення природоохоронних норм, що 

прибережних смуг та водоохоронних зон. 

Проведена екологічна оцінка якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями, визначено, що клас якості води є ІІІ задовільний, вода є забрудненою 

(табл.4.22). 

На ділянках дослідження показник І1 – індексу вмісту компонентів сольового 

блоку коливався в межах від 3,7 в першому створі до 4,5 у шостому створі. 

Показник індексу трофо-сапробіологічного блоку коливався в межах 4,4 перший 

створ до 6,1 шостий створ та зниження до 5,2 сьомий створ. Така ситуація 

сформувалася за рахунок забруднення води сполуками азоту, фосфатами, високими 

показниками біохімічного поживання кисню та низькими показниками розчиненого 

кисню Індекс специфічних показників токсичної дії і радіаційної дії коливався в 

межах 3,6 для першого створа до 5,6 для шостого створу. Значення екологічного 

індексу відповідало показникам 4,5 для першого створу та 5,0 для шостого створу. 

На всій досліджуваній ділянці якість води річки Устя відносилася до ІІІ класу 

(задовільний стан, ступінь чистоти- забруднена).  

Таким чином, протікаючи урбосистемою водний об’єкт значно змінює свою 

якість за рахунок речовин трофо-сапробіологічного та специфічного блоку. Крім ЗР 

стічних вод комунального сектору до річки потрапляє значна кількість речовин із 

поверхневим стоком із території урбосистеми. 
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Таблиця 4.22 

Екологічна оцінка якості поверхневих вод* р. Устя за відповідними 

категоріями 

 Місце відбору проби води 

Показник вимірювання 1 2 3 4 5 6 7 8 

Хлориди 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 4,1 3,1 3,7 

Сульфати 4,3 4 3,1 2,9 3,4 4,8 4,2 4,2 

І1 3,7 3,6 3,1 3,0 3,3 4,5 3,7 4,0 

рН 2,2 3,0 3,5 3,0 1,8 5,0 3,0 3,0 

Азот амонійний 4,1 6,2 6,1 6,5 6,4 6,6 5,7 6,8 

Азот нітритний 7,0 4,7 6,5 6,2 6,2 7,0 6,4 7,0 

Азот нітратний 4,0 1,0 6,2 6,2 6,3 4,1 3,1 6,2 

Фосфати 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Завислі речовини 1,0 3,7 3,9 4,0 3,7 4,8 3,5 3,1 

ПО 5,6 5,4 6,4 5,7 5,8 6,0 5,6 6,1 

БСК 5 6,1 5,9 6,7 6,3 5,9 6,6 5,1 6,3 

Розчинений кисень 3,9 1,0 4,8 2,5 1,0 7,0 6,0 6,3 

Насичення киснем 3,3 6,0 4,6 1,3 1,6 7,0 6,1 6,2 

І2 4,4 4,4 5,6 4,9 4,6 6,1 5,2 5,8 

Залізо загальне 5,2 4,6 4,7 5,1 5,1 4,8 4,4 5,0 

Марганець 1,0 1,0 2,7 2,1 2,0 5,1 5,2 1,0 

Мідь 7,0 7,0 7,0 4,3 7,0 7,0 6,5 7,0 

Цинк 2,4 3,3 7,0 5,0 5,1 5,6 5,1 5,9 

І3 3,9 4,0 5,4 4,1 4,8 5,6 5,3 4,7 

Іе 4,5 4,5 4,6 4,6 4,8 5,0 4,8 4,8 

Клас якості води III III III III III III III III 
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*Приміта: Романенко В. Д. Методика экологической оценки качества поверхностных вод по соответствующим категориям / В. Д. Романенко, В. М. 

Жукинский, О. П. Оксиюк [и др.]. – К. : СИМВОЛ–Т, 1998. – 28 с [551] 

На  
Причиною цього є відсутня система дощової каналізації у новозбудованих 

мікрорайонах, або її перевантаженість при сильних дощах та зливах.  

Відходи. Урбосистема формує промислові та побутові відходи [552-555]. Аналіз 

показав накопичення на території промисловихї об'єктів відходів першого- третього 

класу небезпеки з кожгим роком зростає. 

Небезпекою для агросфери є відвали фосфогіпсу. 
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Фосфогіпс утворювався в процесі виробництва фосфорної кислоти на ВАТ 

"Рівнеазот" і накопичувався на спеціальному відвалі площею 58,2 га, 

розташованому на відстані 2,5 км від підприємства, на правому березі річки Горинь. 

З 2001 року, з припиненням виробництва фосфорної кислоти, обсяг накопиченого 

фосфогіпсу не збільшується. Дренажні води з території відвалу є джерелом 

надходження у річку фосфатів, зважених речовин і деяких важких металів. відвали 

фосфогіпсу несуть потенційну загрозу населеним пунктам Метків, Карпилівка, 

Бронники, Грабів. 
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Рис. 4.23. Динаміка утворення та накопичення відходів І – ІІІ класу небезпеки 

міста Рівне 

 

 

На території урбоситеми щодня утворюється 900-920 м
3
 побутових відходів. 

Одним з головних джерел утворення ТПВ є житловий сектор. Кількість сміття, що 

вивозиться: з житлових будинків укомплектованих сміттєкамерами - 3800 м
3
 

/місяць;з житлових будинків без сміттєкамер відповідно 12 937 м
3
/місяць; з 

приватного сектору - 800 м
3
/місяць 

В таблицях 4.23, 4.24 наводяться дані річних об'ємів утворення ТПВ та цінних 

фракцій. Отже, як видно з таблиці 64% ТПВ, що вивозяться на полігон, утворюється 

в житловому секторі. З них 51% - це ресурсоцінний матеріал, який можна 

використовувати як вторинну сировину. 
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Полігон ТПВ розташований за межею міста на відстані 3,2 км від м. Рівне, 

віддаленість його від поверхневих водних об'єктів становить 8 км, від водозабірних 

споруд - 0,5 км. Загальна площа полігону становить 24,6 га, у тому числі санітарно-

захисна зона - 1 га. Територія, зайнята під складування відходів, становить 17,5 га, з 

них 7,2 га - рекультивовані, 7,1 га - нереалізована площа, яка використовується 

працівниками підприємства як городні ділянки. Частина рекультивованої ділянки 

полігону захаращена будівельними відходами. 

Таблиця 4.23 

Загальні обсяги утворення ТПВ в м. Рівне, м
3 

 Житловий сектор   
 

 

будинки 

укомплектова

ні 

смітєкамерам

и 

будинки без 

сміттєкамер 

Приватний 

сектор 

 

Разом 

Об'єм ТПВ, що 

утворюється на 1 жителя 

в рік, м
3
 

    

1,17 0,94 1,8 3.91 

Об’єм ТПВ, що 

утворюється на протязі 

місяця, м
3
 

    

3800 12937 800 17537 

Об'єм ТПВ, що     

утворюється за рік, м 45600 155244 9600 210444 

 

Сумарна кількість відходів, які видаляються на полігон, в середньому за рік 

становить 465 тис. м
3
. Використовуючи нормативну методику [43], проведено 

розрахунки утворення забруднюючих речовин з полігону в повітря. Згідно яких 

встановлено, що щороку викидається до 2 млн.м
3
 біогазу. У перерахунку на 

парникові гази СО2 та СН4 близько 0,8 млн. м
3
 та 1,2 млн. м

3
 відповідно. Крім цього 

при анаеробному розкладі органічної частини ТПВ на полігонах формуються 

викиди речовин з неприємним запахом (сірководню, аміаку, меркаптанів). Значні 

емісії забруднюючих речовин (тверді частинки - 0,00125 т/т ТПВ, сірчистий 

ангідрид - 0,003 т/т ТПВ, оксиди азоту - 0,005 т/т ТПВ, оксиди вуглецю - 0,025 т/т 



274 

 

ТПВ, сажа - 0,000625 т/т ТПВ) в повітря надходять при аварійних викидах під час 

горіння полігону. Дослідженнями [545] встановлено, що полігони ТПВ формують 

фільтрат, який є потенційним забруднювачем ґрунту і ґрунтових вод не тільки 

органічними і неорганічними сполуками але й патогенними мікроорганізмами. 

Полігон ТПВ формує значне засмічення ґрунту. Додаткове навантаження територія 

під’їзду до полігону отримує від викидів автотранспорту та техніки, що працює на 

полігоні ТПВ. 

 

Таблиця 4.24  

Обсяги утворення ТПВ по фракціях, м
3
 /рік 

Назва фракції 

 

 

Частка 

фракції в 

загально

му 

обсязі, % 

 

 

Житловий сектор Разом 

 

 

Будинки 

з 

сміттєка- 

мерами 

Будинки 

без 

сміттєкамер 

Приватн

ий  

сектор відходи овочів 5 9120 31048,8 1920 42088,8 

каміння 2 4104 13971,96 864 18939,9

6 
квіти 1 1368 4657,32 288 6313,32 

деревина 2 2736 9314,64 576 12626,6

4 
інші 3 5016 17076,84 1056 23148,8

4 
Цінні фракії 
папір 15 6840 23286,6 1440 31566,6 

текстиль, ганчір'я 3 1368 4657,32 288 6313,32 

шкіра, гума 5 2280 7762,2 480 10522,2 

пластмаса,       

поліетилен 

20 9120 31048,8 1920 42088,8 

метали 2 912 3104,88 192 4208,88 

скло 6 2736 93 14,64 576 12626,6

4 
Загальний об'єм 

цінних фракцій 

за рік, м
3
 

51 23256 79174,44 4896 107377 

 

Виходячи з вище сказаного, можна стверджувати, що урбосистема 

дистанційно формує локальні забруднення агросфери у місцях складування ТПВ. 

Так найбільші впливи отримує Великожитинська сільська рада, зокрема село 

Бармаки. З середини 2013 року у місті Рівному змінені умови поводження з 

відходами, передбачалося, що відходи будуть направлятия на сміттєпереблюваний 
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завод, який розташований неподалік від полігону ТПВ у селі Шпанів. Це дозволить 

поступово провести рекультивацію полігону ТПВ, та знизити впливи на агросферу.  

Разом з тим, слід зазначити, що активна деградація ТПВ на полігонах буде 

спостерігатися ще кілька десятків років після їх закриття. Такі ж локальні впливи 

зосереджені у місцях складування промислових відходів.  

Хімічне забруднення грунтового покриву. Нами досліджено вміст важких 

металів у грунтах агросфери ЗВУ. Встановлено, що грунт за рівнем вмісту рухомих 

форм важких металів характеризуються неоднорідністю від фонового до 

перевищення, як фону, так і гранично допустимих концентрацій (ГДК). Зміст міді, 

хрому в грунтах агросфери ЗВУ знаходиться значно нижче фону. Санітарно-

гігієнічний стан грунту агросфери ЗВУ в основному визначається наявністю таких 

важких металів, як свинець (фонове значення 3 мг/кг), цинк (фонове значення 

10,1мг/кг), кадмій (фонове значення 0,11мгкг) і наявність ртуті (фонове значення 

0,1мг/кг). 

Аналіз вмісту важких металів грунтового покриву агросфери ЗВУ показав, що 

в десяти кілометрові зоні навколо міста формується рівномірний забруднення, яке 

перевищує фон цинку в 1,9 рази, свинцю в межах від 2,1 - 3,2, кадмію приблизно в 

1,8 рази (рис.4.24) .  

Формування рівнів забруднення в зоні 10 - 20 км навколо міста відбувається 

наступним чином: виявлені перевищення фону з цинком приблизно в 2 рази, по 

свинцю в середньому в 2 рази за винятком Здовбицкого сільської ради, де 

перевищення фону становить 4,2 рази, по кадмію від 2,5 до 3, 5 рази. Простежується 

чітка тенденція забруднення грунтів важкими металами тих селищних, сільських 

рад, які знаходяться поблизу автомагістралей і стаціонарних джерел викидів. 
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Рис. 4.24 Вміст важких металів у грунтах агросфери ЗВУ 
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Висновки до розділу 4: 

1. Встановлено на підставі аналізу чинників, обсягів та наслідків техногенного 

впливу на урбоситему Рівного, що всі промислові об’єкти зосереджені у п’яти 

промислових зонах та на окраїнах урбоситеми. Урбосистема має розвинуту 

транспортну систему, інтенсивність транспортних потоків на виїздах з місту з 

кожним роком зростає та має такі значення: південних напрям – 3865 одн./год, 

східний– 3538 одн./год, північний – 3548 одн/год, північно-східний – 2855 

одн/год, північно-західний – 3021 одн/год, західний – 2651 одн./год. 

Формування таких потоків формується як транспортом приміського 

сполучення так і індивідуальними легковими машинами. 

2. Визначено, що промисловими підприємствами викидається щорічно близько 

150 шкідливих інгредієнтів, які належать до різних класів шкідливості і 

негативно впливають на здоров’я людини. Встановлено зміну структури 

сумарних викидів в атмосферне повітря, так у 1990 роках вклад пересувних та 

стаціонарних джерел становили по 50 %, сьогодні – 76,3 % та 23,7% 

відповідно. Встановлено, що середньорічні концентрації забруднюючих 

речовин двоокису азоту, фенолу, фтористого водню, аміаку та формальдегіду 

значно перевищували гранично допустимі концентрації (ГДК). Підвищений 

індекс забруднення атмосферного повітря обумовлено підвищенними 

середньорічними концентраціями формальдегіду, фенолу, фтористого водню 

та несприятливими погодними умовами. 

3. За цитогенетичними дослідженнями визначено, що діапазон умовного 

показника ушкодженості в цілому для території міста коливається в межах від 

0,002 до 0,964. В середньому дорівнює 0,441 - стан території є помірно 

небезпечний. Рівень ушкодженості біосистем для І, ІІ секторів та міста 

вцілому є середнім, а екологічна ситуація за мутагенним фоном є 

незадовільна. У ІІІ та ІV секторах рівень ушкодженості біосистем є нижчий за 

середній (за верхнею межею), а екологічна ситуація за мутагенним фоном є 

задовільною. Встановлені тест-полігони де стан довкілля за токсико-

мутагенним фоном є надзвичайно небезпечним, небезпечним, помірно-
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небезпечним та безпечним. Встановлено, що рівень ушкодженості 

придорожних біосистем урбосистеми оцінюється як катастрофічний.  

4. Визначено, що не канцерогенний ризик спостерігається від формальдегіду 

(HQ=2,266), пилу (HQ=1,36), двоокису азоту (HQ=1,1). Зневажливо малий не 

канцерогенний ризик для здоров’я обумовлюють фенол (HQ=0,883), 

фтористий водень (HQ=0,293), аміак (HQ=0,33). Сумарний ризик 

забруднюючих речовин дорівнює 6,131, що свідчить про значне зростання 

імовірності розвитку шкідливих ефектів дії забруднюючих речовин на 

організм жителів міста.  

5. Оцінено соціо-економіко-екологічний стан урбоситеми за 7 базовими 

показниками економічного розвитку, 12 показниками соціального розвитку та 

19 показниками екологічного розвитку. Визначено, що стан економічної 

підситеми є сприятливий, соціальної - загрозливий, екологічної – задовільний. 

Встановлено, що індекс СЕЕ розвитку урбосистеми дорівнює 0,42 - стан 

задовільний за нижньою межею.  

6. Визначено, що урбосистема здійснює деструктивні впливи на агросферу, а 

саме зміну якості атмосферного повітря, поверхневих вод, грунтового покриву 

агрсфери. Встановлено, що урбосистема Рівного 60% від загальних потреб 

забирає воду із підземних горизонтів Рівненського та Гощанського районів, та 

40 % з поверхневих джерел, при цьому максимальний вплив урбосистеми на 

водні ресурси агросфери (підземні води) формується в східному напрямі на 

віддалі 29-30 км, через забір підземних вод та зниження ґрунтових вод в низці 

сільських населених пунктів, у південному напрямі цей вплив спостерігається 

на віддалі 15 км через забір підземних вод для водопостачання міста Рівне. 

7. Розвиток промислових підприємств, комунальних господарств міст і сіл 

значно змінює стан поверхневих вод, через формування точкових та 

площинних забруднень. Протікаючи урбосистемою річка Устя значно змінює 

свою якість за рахунок речовин трофо-сапробіологічного та специфічного 

блоку. Крім ЗР стічних вод комунального сектору до річки потрапляє значна 

кількість речовин із поверхневим стоком із території урбосистеми.  
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РОЗДІЛ 5 

 

ОЦІНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ АГРОСФЕРИ  

 

5.1 Стан виробничо-господарського комплексу 

 Агросфера це елемент простору розвиток якого відбувається за часовими 

параметрами. Її розглядають як просторову цілісну систему в якій функціонує 

природне, виробниче та соціальне середовище . Взаємодія природних та соціально-

економічних факторів формує фундаментальні закономірності внутрішнього 

розвитку агросфери. Більш детально зупинимося на характеристиці агросфери ЗВУ.  

Досліджувана агросфера ЗВУ обмежена певною територією на якій розміщені сім 

адміністративних райони, що оточують урбосистему зі всіх сторін. Використання 

адміністративного підході при розгляді агросфери ЗВУ зумовлене наявністю 

вихідної інформації вигляді статистичних даних, які будуть підґрунтям для аналізу 

агросфери. 

Основою для розвитку АПК є наявні земельні ресурси. Площа земель 

досліджуваної території становить 682,228 тис.га, з них 442,177 тис.га 

використовуються у сільськогосподарському виробництві та складає 65% території. 

Природна складова агросфери становить близько 30% території, під лісами, луками, 

водними об’єктами та іншими природними об’єктами зайнято приблизно 184,207 

тис.га. Агросфера вміщує 3 % забудованих територій що становить 23,336 тис. га 

земель. Розподіл земель агросфери за цільовим та функціональним використанням 

представлено на рис.5.1. 
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Рис.5.1. Розподіл земель агросфери за цільовим призначенням та функціональним 

використанням 

 

Як видно з рис. 5.1 65 % площі агросфери використовується під 

сільськогосподарські угіддя, 25% вкриті лісом, і 3% забудовані.  

Аналіз земель, що знаходяться під забудовою показав, що найвищий показник 

площі забудованих територій припадає на Рівненський район та становить 5% площі 

території, такий же показник характерний для Здолбунівського району. Менший 

відсоток забудови припадає на Млинівський та Осторозький райони. Як правило 

щільність забудови вища у населених пунктах, що знаходяться поблизу урбосистеми 

та автомагістралей. 

Територія досліджуваної агросфери вміщує 550 населених пункти, які обєднані у 

160 сільских(селещних) рад. 

Площі орних земель становлять 50,13%. Найбільше таких земель зосереджено у 

Гощанському (66,6), Млинівському (65,4%), Рівненському (56%), Здолбунівському 

(53%) та Дубенському (52,3%) районах (рис.5.4). Найменше у Острозькому (49%), 

Костопільському (34,5%) районах. 
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Рис. 5.2 Розподіл забудованих земель агросфери. 

 

Рис.5.3 Розподіл сільськогосподарських угідь 
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Виробниче середовище агросфери представлене агропромисловим, 

промисловим та транспортним комплексом. Головною ланкою агропромислового 

комплексу(АПК) агросфери є сільське господарство, яке охоплює рослинництво і 

тваринництво та створює сировинну базу для переробної промисловості.  

Сільське господарство представлене виробництвом зерна та буряків, м’ясо-

молочне скотарством у районах, що відносяться до лісостепової зони та м’ясо-

молочним скотарством, виробництвом зерна, картоплі, льону в Костопіполіському 

районі, якого відносимо до зони полісся. Навколо Рівного і Здолбунова розвивається 

приміське сільське господарство, яке спеціалізується головним чином на 

виробництві овочевої і м'ясо-молочної продукції. 

У структурі валової продукції сільського господарства галузь тваринництва 

складає 38,6 %, що на 7 % менше від середньообласного показника (45%), 

рослинництва – 61,4%, що на 6,4 % більше за середньо обласний показник (55%). 

Галузева структура сільськогосподарського виробництва представлена на рис. 5.4. 

Питома вага виробництва валової продукції сільського господарства районів 

агросфери в загальному обсязі області складає 49,2%. 

 

Рис.5.4. Галузева структура сільськогосподарського виробництва 

 

Рослинництво представлене вирощуванням зернових, технічних, кормових 

культур (рис.6.5,6.6).  
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Рис. 5.5 Посівні площі сільськогосподарських культур 

 

Рис.5.6. Виробництво сільськогосподарських культур 

Аналіз обсягів виробництва сільськогосподарської продукції показав, що вони 

значно скоротилися в порівнянні з 1990 роком. Найвагоміші зміни відбулися у 

тваринництві, для якого характерне стрімке скорочення поголів’я ВРХ та спад її 
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продуктивності. За цей період відслідковується певні зміни у рослинництві, зокрема 

зниження урожайності сільськогосподарських культур та збільшення виробництва 

окремих культур, наприклад ріпаку. 

Аналіз виробництва основних сільськогосподарських культур за останні 

десятиліття встановив певні закономірності падіння та росту показників валового 

збору основних с.г.культур, що в першу чергу пов’язано із зміною посівних площ 

зернових культур, цукрових буряків, картоплі. 

Як видно з рис.5.6 для вирощування цукрових буряків і картоплі характерні 

два періоди спаду 3 1990 року до 2000 року та з 2011 по 2013 роки. Вирощування 

зернових характеризується спадом з 1990 року до 2000 року та поступовим 

підвищенням до 2013 року. Для виробництва овочів характерне поступове 

зростання. Слід відзначити, що значні території відведені під посіви ріпаку. 

Виробництво ріпаку з 2000 року зросло з 230 до 44603тис. т. 

 

 
Рис.5.7 Виробництво ріпаку 

 

Агросфера ЗВУ характеризується розвитком традиційних галузей 

промисловості (харчова, легка, деревообробна), що базуються на місцевій сировині, 

і нових галузей (машинобудівельна, у тому числі електротехнічна, хімічна, 

енергетика). У загальному обсязі промисловість товарної продукції на харчову 

промисловість припадало 23,8%, легку - 17,9%, машинобудівельну і металообробну 

- 16,8%, хімічну - 10,6%, лісову і деревообробну - 10%.  

Машинобудівельний комплекс виробляє автокормоводи для тваринницьких 
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ферм, транспортні причепи (Квасилів), будівельні інструменти (Костопіль); діють 

численні ремонтні підприємства. У м. Дубно знаходиться ливарно-механічний 

завод.  

Хімічна промисловість представлена Рівненським виробничим об'єднанням 

«Азот». Харчова промисловість (провідна ланка агропромислового комплексу) 

базується, в основному, на переробці цукрових буряків, овочів і продукції 

тваринництва. Значне місце у промисловому комплексі належить легкій 

промисловості, головним чином, текстильній, підприємства швейної, трикотажної 

галузей.  

Державне значення має лісова, деревообробна і паперова промисловість (ВАТ 

«ОДЕК»). Крім заготівлі сировини для деревообробної і паперової промисловості, 

виробляють скипидар, живицю, вітамінне борошно. 

На території агросфери сформувалися наступні промислові вузли: Рівненсько-

Здолбунівський (спеціалізацію визначають машинобудівельна, хімічна, легка, 

харчова промисловість), Дубенський (переважає харчова промисловість, 

допоміжними є легка, деревообробна і металообробна галузі).  

На досліджуваній території розвинута транспортна система [558], яка 

представлена дорогами різного значення, що з’єднюють урбосистему Рівного з іншими 

урбосистемами та сільскими населеними пунктами. В зоні дослідження знаходяться 

дороги Європи (Е-40, Е-85), міжнародні дороги (M-06, М-08, М-19, М-21) та 

територіальні дороги (Т-03-03, Т-18-01, Т-18-06,  Т-18-07, Т-18-13).  

 

5.2. Аналіз демографічної ситуації  

Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення 

стабільного й безпечного розвитку агросфери. Демографічна ситуація характеризує 

відтворення населення за його основними структурними елементами у просторовій і 

часовій визначеності. Від демографічних характеристик працездатного населення і 

показників демографічного розвитку залежить розвиток трудового потенціалу. 

Чисельність населення агросфери ЗВУ станом на 1 січня 2018 року —412,9 тис.осіб. 
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Найбільша кількість населення спостерігається в Рівненському районі – 92,3 тис. 

осіб. Найменша кількість населення - в Гощанському районі - 35,1 тис. осіб (рис.5.8) 

Найбільша щільність населення спостерігається в Здолбунівському та 

Рівненському районах (відповідно 86,1 та 78,5 осіб на 1 км
2
  

 

Рис. 5.8 Розподіл населення за віковими групами  

 

За даними розподілу постійного населення за віковими групами по районам 

Рівненської області було встановлено, що найбільша частка працездатного 

населення проживає на території Рівненського району – 68,8% населення району. 

Найменша частка працездатного населення у Гощанському районі – 62,8%. 

У цілому для агросфери ЗВУ населення у віці 0-14 років становить 18,11 %, у 

віці 14 – 65 років - 66,14%, у віці більше 65 років – 15,73%. Такий стан свідчить про 

те, що населення старіє «знизу» та чисельність жителів постійно буде зменшуватися. 

За період з 2002 по 2017 рік спостерігається зменшення кількості населення в усіх 

досліджуваних районах, та збільшення населення Рівненського та Здолбунівського 

районів, що свідчить про міграцію населення районів області до обласного центру. 

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту 

(скорочення) населення (на 1000 наявного населення) представлені в табл. 5.1. З 

таблиці видно, різко знизилися коефіцієнти народження для всіх районів та 

збільшилися коефіцієнти смертності. Встановлено, що природний приріст є 

від’ємним.  Найвищий коефіцієнт народжуваності спостерігається в Рівненському 

районі.  
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Таблиця 5.1 

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту (скорочення) населення (на 1000 наявного 

населення)  

 

Райони 

Кількість народжених Кількість померлих Природний приріст (скорочення) 

населення 

2004 2010 
2012 2013 

2017 2004 2010 
2012 2013 

2017 2004 2010 
2012 2013 

2017 

Гощанський 10,8 13,8 13,3 13,3 9,9 20,7 19,7 19,5 20,6 19,1 -9,9 -5,9 -6,2 -7,3 -9,2 

Дубенський 10,3 12,0 12,4 12,3 9,6 18,9 16,7 16 16,3 16,0 -9,0 -4,7 -3,6 -4,0 -6,4 

Здолбунівський 10,1 12,4 13,3 13,5 10,9 18,1 16,4 16,1 16,9 15,9 -8,0 -4,0 -2,8 -3,4 -5,0 

Костопільський 12,5 14,8 15,3 15,1 11,5 13,5 14,2 13,1 13,5 14,6 -3,9 0,6 2,2 1,6 -3,1 

Млинівський 11,4 12,7 14 12,0 11,1 19,3 14,2 16 17,2 17,4 -9,0 -5,2 -2 -5,2 -6,3 

Острозький 10,4 12,5 14,6 13,1 11,6 17,6 17,9 17 17,0 15,9 -7,2 -5,2 -2,4 -3,9 -4,1 

Рівненський 11,2 15,0 16,5 16,0 12,2 15,5 17,7 13,2 13,3 13,4 -5,5 1,3 3,3 2,7 -1,5 
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Найвищий коефіцієнт смертності спостерігається в Гощанському районі – 

19,1 [560, 561]. 

Слід зазначити, що для агросфери ЗВУ характерні загальнодержавні 

закономірності демографічних змін, які відображають значне зменшення 

чисельності населення з 1990 року до 2005 року за рахунок зниження коефіцієнта 

народжування та збільшенням коефіцієнта смертності. Починаючи з 2005 року 

відбувається незначне збільшення населення за рахунок змін природного приросту в 

сторону його зростання, особливо це властиво для Рівненського та Костопільського 

районів з поступовим зниженням показників з 2013 року. 

 

5.3. Екологічний стан агросфери  

Екологічний стан агшрсофери визначається структурно-функціональною 

організацією території та наявністю природних компонентів. Порушення 

екологічного співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових 

насаджень негативно впливає на стійкість агроланшафту агросфери. Ефективність 

використання земельних ресурсів є визначальним чинником збалансованого 

розвитку агросфери, а до основних причин зниження продуктивності земельних 

ресурсів є деградація агроланшафтів [21]. 

Встановлено, що для ґрунтового покриву агросфери ЗВУ характерні ерозійні 

процеси, які спричинені як з природними (рельєф території) та і з антропогенними 

(сільськогосподарська діяльність людини) чинниками [559]. Розвиток ерозійних 

процесів відбувається приблизно на 35 % території орних земель агросфери ЗВУ 

(табл.5.2). Високий відсоток еродованих і ерозійнонебезпечних грунтів зосереджено 

у Рівненському (51,28 %) та Здолбунівському (44,24 %) районах, низький для 

Костопільського (0,58%) району, який знаходиться у зоні Полісся.  

До основних передумов розвитку ерозійних процесів слід віднести рельєф, 

зокрема крутизну та експозицію схилів, типи ґрунтів. Так 21,4 тис.га (6,86%) орних 

земель з крутизною схилів більше 7 0, 29,5 тис.га (7,97%) - з крутизною 5-7
0
, 39,2 

тис.га (10,67%) - з крутизною 3-5 
0
. 
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Таблиця 5.2 

Площі орних земель області, що зазнають ерозійних процесів, тис.га. 

 Район 

Площі 

орних 

земель, 

тис.га 

Всього 

еродованих і 

ерозійно-

небезпечних 

орних земель 

Площа орних земель за крутизною схилів 

3-5 
0
 5-7

0
 >7 

0
 

Тис.га % Тис.га % Тис.га % Тис.га % 

Костопільський 51,611 0,3 0,58 0,2 0,39 0,1 0,19 -  

Гощанський 46,076 12,7 27,56 4,6 9,98 3,5 7,60 1,6 3,47 

Дубенський 64,091 26,3 41,03 7,6 11,86 5,3 8,27 5,1 7,96 

Здолбунівський 34,890 15,5 44,42 4,5 12,90 3,4 9,74 3,3 9,46 

Млинівський 61,800 26,4 42,72 9,7 15,7 5,9 9,55 3,6 5,82 

Острозький 33,903 10,2 30,08 3,4 10,03 2,4 7,08 1,9 5,60 

Рівненський 66,500 34,1 51,28 9,2 13,83 8,9 13,38 5,9 8,87 

Всього, тис.га 358,871 125,5  39,2  29,5  21,4  

%   35  10,67  7,97  6,86 

 

Надмірна розораність сільськогосподарських угідь призвела до порушення 

науково обґрунтованого співвідношення між орними землями і природними 

біоценозами, що спричинило активний розвиток ерозійних процесів та порушення 

екологічної рівноваги.  

Ступінь порушення екологічної рівноваги у співвідношенні основних типів угідь 

в агроландшафтах оцінювали за п’ятибальною шкалою, згідно з якою, з 

підвищенням у складі ландшафтів частки природних комплексів, ландшафти із 

стану порушених переходять до більш стійких. З одного боку, це рілля (Р), як 

головний дестабілізуючий чинник агроландшафтів, з іншого, – сумарна площа 

природних компонентів ландшафту (ЕСУ), що виконують екологостабілізуючу 

функцію [5]. 

Оцінка екологічного стану агроландшафтів за співвідношенням ріллі та 

природних компонентів ландшафту (ЕСУ) наведена у табл. Встановлено, що за 
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період з 1990 року агроланшафти агросфери ЗВУ змінювали свій стан від 

незадовільного (1990 р, 2006 р.) до задовільного (2013р). Згідно з результатами 

оцінки екологічного стану сільськогосподарських ландшафтів, проведеної за 

співвідношенням ріллі (Р) до сумарної площі екологостабілізуючих угідь (ЕСУ), у 

межах агросфери ЗВУ за останні десятиліття виділено 5 екотипів територій з 

екологічним станом від оптимального (Костопільський район, 2006 р.) до 

критичного (Гощанський, Млинівські райони 1990р., 2006р.) (табл.6.3). Деградовані 

агроландшафти з кризовим і критичним екологічним станом (III-й та IV-й екотипи) 

характерні для Гощанського, Млинівського, Рівненського районів. Відзначено зміну 

екологічного стану агроландшафтів за співвідношенням угідь в сторону покращення 

для Гощанського та Млинівського районів з критичного стану до не задовільного, за 

рахунок збільшення екологічно стабільних угідь та зменшення розорюваності 

території. Для агроланшафтів Рівненського району, характерний ІІІ екотип території 

за весь період спостережень, а зменшення частки ріллі до 56 % не призвело до 

покращення ситуації. 

Структура і співвідношення земельних ресурсів впливає на екологічну 

стабільність території. Оцінимо її за коефіцієнтами екологічної стабільності 

території (Кес) та антропогенного навантаження (Кан). Розрахунок цих коефіцієнтів 

проведемо за методикою О.О. Ракоїд, 2008 [560]. (табл. 6.4) 
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Таблиця 5.3 

Оцінка екологічного стану агроландшафтів за співвідношенням ріллі (Р) 

Район, зона 

Відсоток 

ріллі 

Стан 

агроландшафту 

Відсоток 

ріллі 

Стан 

агроландшафту 

Відсоток 

ріллі 

Стан 

агроландшафту 

1990 2006 2013 

Костопільський 28,67 Добрий 18,22 Оптимальний 34,5 Добрий 

Гощанський 72,86 Критичний 74,13 Критичний 66,3 Не задовільний 

Дубенський 53,82 Задовільний 56,83 Не задовільний 52,28  Задовільний 

Здолбунівський 56,18 Не задовільний 60,47 Не задовільний 52,91 Задовільний 

Млинівський 71,67 Критичний 73,16 Критичний 65,39 Не задовільний 

Острозький 53,41 Задовільний 50,66 Задовільний 49 Задовільний 

Рівненський 59,49 Не задовільний 60,99 Не задовільний 56 Не задовільний 

Агросфера ЗВУ 56,59 Не задовільний  56,35 Не задовільний 51,92 Задовільний 

 

 

 

 

 

 



292 

 

Таблиця 5.4 

Оцінка екологічного стану агроландшафтів за співвідношенням природних компонентів ландшафту (ЕСУ)  

Район, зона 

Відсоток 

ЕСУ 

Стан 

агроландшафту 

Відсоток 

ЕСУ 

Стан 

агроландшафту 

Відсоток 

ЕСУ 

Стан 

агроландшафту 

1990 2006 2013 

Костопільський 71,33 Добрий 80,78 Оптимальний 65,5 Добрий 

Гощанський 27,14 Критичний 25,87 Критичний 33,7 Не задовільний 

Дубенський 46,18 Задовільний 43,17 Не задовільний 47,72 Задовільний 

Здолбунівський 43,82 Не задовільний 39,53 Не задовільний 47,09 Задовільний 

Млинівський 28,33 Критичний 26,84 Критичний 30,4 Не задовільний 

Острозький 46,59 Задовільний 49,34 Задовільний 48,9 Задовільний 

Рівненський 40,51 Не задовільний 39,01 Не задовільний 44,0 Не задовільний 

Агросфера ЗВУ 43,41 Не задовільний 43,65 Не задовільний 48,08 Задовільний  
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Таблиця 5.5 

Оцінка екологічного стану агроландшафтів за співвідношенням угідь 

Район, зона 

Стан 

агроландшафту 

Оцінка, 

бал 

Екотип 

території 
Стан 

агроландшафту 

Оцінка, 

бал 

Екотип 

території 
Стан 

агроландшафту 

Оцінка, 

бал 
Екотип 

території 

1990 2006 2013 

Костопільський Добрий 2 

 

І Оптимальний 1 

 

0 Добрий 

 

2 І 

Гощанський Критичний 5 

 

IV Критичний 5 

 

IV Не задовільний 

 

4 ІІІ 

Дубенський Задовільний 3 

 

ІІ Не задовільний 4 

 

ІІІ Задовільний 

 

3 ІІ 

Здолбунівський Не задовільний 4 

 

ІІІ Не задовільний 4 

 

ІІІ Задовільний 

 

3 ІІ 

Млинівський Критичний 5 

 

IV Критичний 5 

 

IV Не задовільний 

 

4 ІІІ 

Острозький Задовільний 3 

 

ІІ Задовільний 3 

 

ІІ Задовільний 

 

3 ІІ 

Рівненський Не задовільний 4 

 

ІІІ Не задовільний 4 

 

ІІІ Не задовільний 

 

4 ІІІ 

Агросфера ЗВУ Не задовільний  4 

 

ІІІ Не задовільний 4 

 

ІІІ Задовільний 

 

3 ІІ 
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Таблиця 5.6  

Встановлення екологічної стабільності та рівня антропогенного навантаження територій 

Район, зона 

Коефі 

цієнт 

Кес 

Екологічна 

стабільність 

території 

Кое 

фі 

цієн

т 

Кес 

Екологічна 

стабільність 

території 

Кое 

фі 

цієн

т 

Кес 

Екологічна 

стабільність 

території 

Кое 

фі 

цієнт 

Кан 

Рівень 

антропо-

генного 

навантаже 

Ння 

Кое 

фі 

цієнт 

Кан 

Рівень 

антропо- 

генного 

наванта- 

ження 

Кое 

фі 

цієнт 

Кан 

Рівень 

антропо- 

генного 

наванта- 

ження 

1990 2006 2013 1990 2006 2013 

Костопільський 0,62 

Екологічно 

стабільний 0,84 

Екологічно 

стабільний 

0,68 Екологічно 

стабільний 3,19 Підвищений 2,51 Середній 

3,0 Середній 

Гощанський 0,48 

Слабко 

стабільний 0,47 

Слабко 

стабільний 

0,49 Слабко 

стабільний 3,73 Підвищений 3,71 Підвищений 

3,68 Підвищений 

Дубенський 0,59 

Середньо 

стабільний 0,58 

Середньо 

стабільний 

0,59 Середньо 

стабільний 3,34 Підвищений 3,35 Підвищений 

3,99 Підвищений 

Здолбунівський 0,57 

Середньо 

стабільний 0,56 

Середньо 

стабільний 

0,59 Середньо 

стабільний 3,39 Підвищений 3,43 Підвищений 

3,33 Підвищений 

Млинівський 0,51 

Середньо 

стабільний 0,50 

Слабко 

стабільний 

0,53 Середньо 

стабільний 3,64 Підвищений 3,62 Підвищений 

3,56 Підвищений 

Острозький 0,60 

Середньо 

стабільний 0,60 

Середньо 

стабільний 

0,60 Середньо 

стабільний 3,31 Підвищений 3,28 Підвищений 

3,3 Підвищений 

Рівненський 0,55 

Середньо 

стабільний 0,56 

Середньо 

стабільний 

0,55 Середньо 

стабільний 3,48 Підвищений 3,42 Підвищений 

3,4 Підвищений 

Агросфера ЗВУ 0,56 

Середньо 

стабільни 0,59 

Середньо 

стабільни 0,58 

Середньо 

стабільни 3,44 Підвищений 3,33 Підвищений 3,47 Підвищений 
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Розрахунки показали, що агросфера ЗВУ характеризується середньою 

стабільністю території з підвищеним рівнем антропогенного навантаження. 

Визначення екологічної стабільності території та рівня антропогенного 

навантаження на земельні ресурси показало, що найбільш наближеною до 

екологічно стабільної структури територією є Костопільський район, який 

характеризується середнім рівнем антропогенного навантаження. Таким 

чином, збільшення розораності земель (більше 50,4%) зумовило різке 

підвищення рівня антропогенного тиску на земельні ресурси і зниження 

екологічної стабільності території. Найбільш складна ситуація складається в 

Рівненському районі, де формується значне вилучення земель під забудову.  

Оцінка забруднення атмосферного повітря агросфери. Однією із 

пріоритетних проблем соціального та екологічного характеру є погіршення 

якості життєво важливого компоненту довкілля - атмосферного повітря, що 

зумовлено забрудненням шкідливими хімічними речовинами, шумом 

вібрацією, електромагнітними та радіаційними випромінюваннями, 

зменшенням запасів кисню. Проведений аналіз виробничо-господарського 

комплексу Рівненського, Здолбунівського, Гощанського, Дубенського, 

Млинівського, Костопільського, Осторозького районів встановив, що 

основними стаціонарними джерелами забруднення агросфери є ПАТ 

„Рівнеазот, ТОВ „Свиспан Лімітед”, ТзОВ „Одек”, Україна ПрАТ, 

„Консюмерс-Скло-Зоря”, ПАТ „Волинь-цемент” , мережа автомагістралей та 

залізничних доріг. На рисунку 6.9 - представлені обсяги забруднюючих 

речовин, які викидають ці об’єкти. Слід зазначити, що до 66% викидів у 

м.Рівне формує ПАТ „Рівнеазот”, у Рівненському районі 22,5 % ПрАТ 

„Консюмерс-Скло-Зоря” та 19,62% ТзОВ „Одек” Україна, до 52,3% у 

Здолбунівському районі складають викиди ПАТ „Волинь-цемент” та 55,4 % 

вкладає в забрудненя Костопільського району ТОВ „Свиспан Лімітед”.  



296 

 

  
а) ПАТ „Рівнеазот               б) ПрАТ Консюмерс-Скло-Зоря 

 

 
в) ТОВ „Свиспан Лімітед”                  г) ПАТ „Волинь-цемент” 

  
д) ТзОВ „Одек” Україна         є) Частка викидів підприємств у сумарні                      

викиди та викиди стаціонарних джерел районів.  

 

Рис.5.9. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря основними 

промисловими об’єктами агросфери, т/рік  
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Разом з тим  видно, що доля викидів цих підприємств у сумарні викиди 

є значно менша та становить 31%, 6,8%, 6%, 17,3%, 22 % відповідно для ПАТ 

„Волинь-цемент, ПрАТ „Консюмерс-Скло-Зоря”, ТзОВ „Одек”, Україна ТОВ 

„Свиспан Лімітед”, ВАТ„Рівнеазот. 

Проаналізуємо динаміку сумарних викидів ЗР в атмосферне повітря 

досліджуваної території (рис.5.10). Для цього показника характерні певні 

зміни у часі, які можна описати параболою другого порядку з рівнянням y = -

0,1259x
2
 + 506,2x – 508625 (R² = 0,9145). Встановлено, що з 1998 року до 

2008 року відбувалося поступове збільшення сумарних викидів ЗР, 

приблизно в 5 разів (від 5 тис.т до 24,1 тис.т). У 2009 році відбулося 

зниження викидів до 19,4 тис.т з поступовим збільшенням цього показника 

до 23,5 у 2011 році. В останні роки відбувається зниження викидів і на 2015 

рік вони становили 18,76 тис.т.  

Найбільший внесок (51%) в забруднення досліджуваної території 

належить Здолбунівському (30%) та Рівненському (21%) районам. На нашу 

думку така ситуація обумовлена розташуванням їх біля великого міста, що 

зумовило розвиток як промисловості, так і формування значних 

транспортних потоків. Другу групи представляють райони з долею сумарних 

викидів від 13% (Костопільський та Млинівський район) до 11 % 

(Дубенський район) та до третої групи війшли райони з долею викидів у 

загальному менше 10% (Гощанський та Острозький райони). 

Динаміка зміни величини сумарних впливів на атмосферне повітря 

досліджуваних районів описується поліномами 1-го (Млинівський район), 2-

го (Острозький район), 5-го (Костопільський, Дубенський, Гощанський 

райони) та 6-го (Здолбунівський та Рівненський район ) ступеней (табл.5.7). 

Величина достовірної апроксимації коливається межах 0,81- 0,95. Визначено, 

що для сумарних викидів ЗВ в атмосферне повітря для Млинівського району 

характерне постійне зростання, для Острозького відзначений один період 

зростання та спаду, а для всіх інших характерні значні коливання з 

виділенням до 5-6 піків зростання та спаду сумарних викидів. 
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а) динаміка зміни сумарних викидів ЗР в атмосферне повітря агросфери 

ЗВУ 

  
б) Вклад викидів ЗР районів в атмосрерне повітря агросфери ЗВУ 
 

 

с) Динаміка сумарних викидів ЗР в атмосферне повітря агросфери ЗВУ 

Рис. 5.10 Сумарні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

агросфери ЗВУ 
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Перейдемо до детального розгляду викидів ЗР в атмосферне повітря 

стаціонарними та пересувними джерелами. Нами досліджена динаміка зміни 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними, 

пересувними джерелами з використанням трендових моделей (табл.5.8). 

Встановлено, що до 59% ЗР від стаціонарних джерел вноситть 

Здолбунівський район, 19 % Рівненський, в межах 10% Костопільський та 

Млинівський райони, і по 1% Гощанський та Острозький. Для викидів ЗР від 

стаціонарних джерел характерні певні динамічні зміни, які характеризуються 

зростанням викидів з 2001 до 2005 року (від 6 тис.т до 10 тис.т) з значним 

зниженням у 2009 -2010 роках до 5,6 тис.т з поступовим підвищенням 

проказника у 2011 році до 8 тис.т та поступовим зниженням до 5 тис.т у 2015 

році. В останні роки відслідковується поступове збільшення цього показника.  

 

Таблиця 5.7 

Трендові моделі динаміки сумарних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря агросфери (t – роки) 

 

Трендові моделі R² 

Костопільський район 

y = -5E-05t
5
 + 0,5408t

4
 - 2170,5t

3
 + 4E+06t

2
 - 4E+09t + 2E+12     0,905 

Гощанський район 

y = 2E-05t
5
 - 0,2324t

4
 + 933,5t

3
 - 2E+06t

2
 + 2E+09t - 8E+11       0,8794 

Дубенський район 

y = 4E-05t
5
 - 0,4486t

4
 + 1800,6t

3
 - 4E+06t

2
 + 4E+09t - 1E+12 0,943 

Здолбунівський 

y = 8E-07t
6
 - 0,0103t

5
 + 52,179t

4
 - 141238t

3
 + 2E+08t

2
 - 2E+11t + 6E+13       0,8096 

Млинівський район 

y = 0,1351t - 269,74  0,9286 

Острозький район 

y = -0,0069t
2
 + 27,795t – 27933  0,8181 

Рівненський район 

y = -2E-05t
6
 + 0,2324t

5
 - 1166t

4
 + 3E+06t

3
 - 5E+09t

2
 + 4E+12t - 1E+15         0,8217 
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Таблиця 5.8 

Трендові моделі динаміки стаціонарних викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря агросфери (t – роки) 

 

Трендові моделі R² 

Костопільський район 

y = -6E-06t
5
 + 0,0587t

4
 - 236,41t

3
 + 476322t

2
 - 5E+08t + 2E+11 0,59 

Гощанський район 

y = -0,0003t
3
 + 1,5265t

2
 - 3062t + 2E+06 0,3775 

Дубенський район 

y = -5E-07t
6
 + 0,0066t

5
 - 33,093t

4
 + 88489t

3
 - 1E+08t

2
 + 1E+11t - 4E+13 0,7472 

Здолбунівський 

y = 8E-05t
6
 - 0,9063t

5
 + 4551,4t

4
 - 1E+07t

3
 + 2E+10t

2
 - 1E+13t + 5E+15 0,7296 

Млинівський район 

y = 2E-06t
6
 - 0,0289t

5
 + 145,08t

4
 - -388616t

3
 + 6E+08t

2
 - 5E+11t + 2E+14 0,8639 

Острозький район 

y = 6E-06t
6
 - 0,0708t

5
 + 355,93t

4
 - 953809t

3
 + 1E+09t

2
 - 1E+12t + 4E+14 0,9539 

Рівненський район 

y = 1E-05t
6
 - 0,1758t

5
 + 883,97t

4
 - 2E+06t

3
 + 4E+09t

2
 - 3E+12t + 1E+15 0,6547 

   

 

Встановлено, що динамічні зміни викидів ЗР в атомсферне повітря 

стаціонарними джерелами досліджуваних районів не мають чіткої 

закономірності. При встановленні основних тенденцій динаміки викидів 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (рис. 5.12) було виявлено, 

що ці процеси описуються трендами у вигляді поліномів 3-го, 5-го та 6-го 

ступенів.  

З рис.5.12 видно, що для викидів стаціонарних джерел характерні 

періоди спаду та підйому, що зумовлено економічними негараздами. Так, 

чітко простежується зростання викидів у період з 2000 до 2005 років для всіх 

районів за винятком Острозького та Млинівського, де викиди були сталими 

до 2010 року. Період спаду викидів стаціонарних джерел спостерігаємо з 

2005 до 2010 років з поступовим зростанням показників починаючи з 2010 

року. У цих часових періодах для кожного району можна виділяти свої 

коливання (рис) 
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Рис. 5.11 Викиди ЗР в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення, тис.т. 

 

Найбільші нестабільності у роботі стаціонарних джерел забруднення 

атмосферного повітря спостерігаємо для Дубенського та Костопільського, 

Рівненського районів, що пов’язано зі зміної виробничих напрямів діяльності 

та потожності підприємств. 

Аналіз динамічних рядів показав, що викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря пересувними джерел забруднення рівномірно 

змінюються в часі та характеризуються стабільними приростами. Трендові 

моделі представлені поліномами 2-го, 3-го 6-го порядків та лінійної 

залежністю. Найбільший внесок у  
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Рис.5.12 Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення  
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забруднення атмосфери агросфери ЗВУ привносять Рівненський, 

Здолбунівський райони ( по 20 %), Млинівський район – 18%, всі інші менше 

14%. 

Для всіх районів є певні закономірності зниження викидів ЗР від 

пересувних джерел у 2006 році та поступовим їхнім збільшенням до 2008 

року, різким зниженням у 2009 році та поступовим зростанням у 2012 році. 

На теперішній час відслідковується зростання викидів для Млинівського, 

Гощанського та Дубенського районів, для Здолбунівського, Костопільського, 

Рівненського районів відслідковується незначне зниження цих викидів. 

 

Таблиця 5.9 

Трендові моделі динаміки викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря агросфери від пересувних джерел (t – роки) 

 

Трендові моделі  R² 

Костопільський 

y = 0,0015t
3
 - 8,7594t

2
 + 17608t - 1E+07 0,8281 

Гощанський 

y = 9E-05t
5
 - 0,8534t

4
 + 3425,3t

3
 - 7E+06t

2
 + 7E+09t - 3E+1 0,705 

Дубенський 

y = 0,0001t
5
 - 1,2125t

4
 + 4867,5t

3
 - 1E+07t

2
 + 1E+10t - 4E+1 0,8735 

Здолбунівський 

y = -4E-05t
6
 + 0,4716t

5
 - 2368,4t

4
 + 6E+06t

3
 - 1E+10t

2
 + 8E+12t - 3E+15 0,8651 

Млинівський 

y = 0,1161t - 231,53 0,8787 

Острозький 

y = 0,0002t
4
 - 1,965t

3
 + 5923,7t

2
 - 8E+06t + 4E+09 0,8256 

Рівненський 

y = -0,008t
2
 + 32,283t - 32467 0,6082 
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Рис. 5.13 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

пересувними джерелами забруднення, тис.т. 

Встановлено, що у формуванні сумарних викидів ЗР у атмосферне 

повітря агросфери переважають пересувні джерела їхній вклад становить в 

середньому 75 % . Встановлено три групи районів агросфери за показником 

вкладу викидів ЗВ пересувними джерелами у сумарні викиди (% ) так до 

першої групи до 55 % відносимо Здолбунівський район, до другої (55 – 90%) 

– Рівненський (72 %), Дубенський (76%), Костопільський (81%) райони. У 

третю групу ввійшли Млинівський та Острозький райони, де % викидів від 

пересувних джерел у сумарних викидах складає більше 90%.  

Таким чином, можна зробити висновок що території районів, котрі 

наближені до обласного центру формують не лише більші викиди 
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забруднюючих речових, але й у своїй структурі мають майже 50% викидів 

від стаціонарних джерел. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Рис.5.14 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

пересувними джерелами забруднення 
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Нами проведений порівняльний аналіз щільності забруднення 

викидами ЗР в атмосферне повітря досліджуваної території з показниками 

для Рівненської області та виявлено, що для Рівненського та Здолбунівського 

районів ці показники значно вищі за обласні.  

Встановлено, що найбільша щільність забруднення атмосферного 

повітря спостерігається для Здолбунівського району, величини її 

змінювалися в часі і становили 3,5 т/км
2
 у 1998 році з поступовим зростанням 

до 8,3 т/км
2
 у 2005 році, з поступовим скороченням до 4,1т/км

2
 у 2010 році та 

збільшення до 7,3 т/км
2
 у 2011 році та до 8,42 т/км

2
 на теперішній час. Для 

Рівненського району встановлено зростання щільності викидів з 1 т/ км
2
 

(1998 рік) до 3,5 т/ км
2
 (2003 рік), незначним зниженням у 2004 році та знову 

зростання до 5,3 т/ км
2
 у 2008 році. Натепер спостерігаємо зниження цього 

показника до 3,96 т/ км
2
. Ці показники значно перевищують середню 

щільність забруднення атмосферного повітря для Рівненської області (6 т/км
2
 

на 2010 рік та 2,6 т/км
2
 на 2017 рік ). Крім цього встановлено, що середні 

щільність викидів агросфери ЗВУ становить 3 т/км
2
. Щільність викидів для 

Здолбунівського району становить 8,42 т/км
2
 що в 2,7 рази вище середньої 

щільності викидів для агросфери, а для Рівненського району цей показник 

сягає 3,37 (перевищення 1,12 раза), для всій інших районів щільність викидів 

є значно менше 3 т/км
2
. 

Аналіз стану агросфери в межах адміністративних районів показав 

нерівномірність забруднення досліджуваної території та постійне зростання 

сумарних викидів забруднюючих речовин. Зростання транспортного 

навантаження призвело до формування значного забруднення атмосферного 

повітря, тому ймовірно що найбільш забрудненими є території агросфери, 

котрі потрапляють в зону дії доріг різного значення. Саме їх можна 

розглядати, як лінійні стаціонарні джерела забруднення з відповідної 

інтенсивністю забруднення. Не можна відкидати і впливу урбосистеми, яка 

не лише створює додаткові навантаження через транспортні потоки, але й 
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«розвантажує» свою атмосферу від забруднюючих речовин різного 

походження.  

Встановлено, що дороги європейського, міжнародного регіонального та 

територіального значення мають різний вплив на агросферу [6]. В зоні 

дослідження знаходяться дороги Європи (Е-40, Е-85), міжнародні дороги      

(M-06, М-08, М-19, М-21) та територіальні дороги (Т-03-03, Т-18-01, Т-18-06,  

Т-18-07, Т-18-13). У ході роботи ми виділили зони впливу автомобільних 

доріг на прилеглу агросферу та оцінили навантаження забруднюючими 

речовинами залежно від розрахункової середньорічної добової перспективної 

інтенсивності руху. Орієнтовна оцінка меж зон хімічного забруднення 

примагістральної території, граничні зони впливів автодоріг на довкілля 

проведена на розрахунковий період залежно від екологічної класифікації 

дорожніх об'єктів, яка визначається відповідно до технічної класифікації 

автодоріг. Провівши розрахунки, встановили, що найбільше забруднення 

спостерігається для категорії доріг I-а та I-б легковими автомобілями 

(Mk=14504,0 г/с). Саме ці категорії доріг відрізняються найбільшою 

інтенсивністю руху та є основними при сполученні населених пунктів. 

Загальна маса шкідливих речовин, які виділяються автомобілями з 

карбюраторними двигунами становить - М(СО)кд=1041,93 г/с, М(СН)кд=0,56 

г/с, М(NO2)кд=67,662 г/с., а загальна маса шкідливих речовин, які 

виділяються автомобілями з дизельними двигунами становить 

М(СO)ДП=31,39 г/с, М(СН)ДП=94,19 г/с, М(NO2)ДП=125,59 г/с.  

У зону впливу доріг потрапляють населені пункти, які розташовані 

вздовж доріг (табл.6.11). Загальна площа забруднення навколо доріг 

становить: Е-40 – 7375 га, Е-85 – 4156,9 га, M-06 – 3133,1 га, М-08 – 2804 га, 

М-19 – 219,9 га, М-21 – 6593 га, Т-03-03 – 2191 га, Т-18-01 – 5701,3 га, Т-18-

06 – 3161,3 га, Т-18-07 – 6353,64 га, Т-18-13 – 2353,76 га.  

Таким чином, автомагістралі формують значні екологічні впливи на 

агросферу, забруднюючи атмосферне повітря сільських населених пунктів, 

котрі потрапляють в їхню зону впливу [558]. 
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Таблиця 5.10 

Населені пункти, які знаходяться в зоні впливу автомагістралей та площі 

їх забруднення 

Автомагістралі Населені пункти, га 

Е-40 

I-а, 

І-б, 

II 

Підлужжя-8га, Кам’яниця-19 га, Птича-18 га, Шкарів-12 га, 

Горбаків-16 га, Антопіль-14 га, Біла Криниця-15 га, Бабин-13 га. 

Е-85 
Підгайці-14 га, Малі Дорогостаї-19 га, Смига-11 га, Шепетин-16 

га, Стара Миколаївка-7 га. 

M-06 

 

Терентіїв-8 га, Колоденка-16 га, Грушвиця 1,2-26 га, Зелений гай-

11 га, Молодаво-19 га, Дібрівка-4 га, Привільне-13 га, Панталія-5 

га, Кошатів-12 га. 

М-08 Клевань-28 га, Зоря-9 га, Грабів-6 га, Карпилівка-13 га. 

М-19 Брищі-13 га, Димидичі-5 га, Бірок-4 га, Судобичі-3 га. 

М-21 

 

Грем’яче-26 га, Михайлівка-5 га, Шлях-2 га, Коршів-6 га, 

Загребля-13 га, Лідаво-10 га, Здовбиця-18 га, Чудниця-9 га, 

Воскодави-15 га, Тучин-19 га, Шубків-16 га, Дуби-7 га, 

Новоукраїнка-3 га, Котів-6 га, Великий Житин-13 га, Бармаки-16 

га, Боянівка-4 га, Три Копці-6 га, Тихе-2 га, Рокитне-19 га. 

Т-03-03 

III, 

IV, V 

Повча-2 га, Кривуча-12 га, Малі Сади-6 га. 

Т-18-01 

Уїздці-8 га, Кунин-4 га, Мізоч-13 га, Стеблівка-7га, Миргоща 1,2-

28 га,  

Липа-9 га, Новоселівка-5 га, Радів-3 га, Сатиїв-9 га. 

Т-18-06 
Береги-9 га, Перевередів-11 га, Бокійма-13 га, Малий Шпаків-7 

га, Ясинечі-4 га. 

Т-18-07 

Хрінів-6га, Тесів-2 га, Мощаниця-11 га, Бадівка-16 га, Почапки-

13 га,  

Сіянці-4 га. 

Т-18-13 Ярославичі-9 га, Боремель-12 га, Нове-21, Лихачівка-13 га. 

 

Таким чином, у результаті досліджень визначені сучасні тенденції 

забруднення атмосферного повітря та побудовані трендові моделі, які 

відображають постійне зростання викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел в урбосистемі Рівного та агросфері ЗВУ. Встановлено, що 

велике місто здійснює впливи на прилеглу агросферу через транспортні 

потоки. Забруднення агросфери ЗВУ залежить від категорії доріг та 

проходження їх через сільські населенні пункти. У зв'язку з тим, що 

відпрацьовані гази автомобілів знадходять в нижньому шарі атмосфери, а 

процес їх розсіювання значно відрізняється від процесу розсіювання високих 

стаціонарних джерел, а шкідливі речовини надходять практично в зону 
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дихання людини, необхідно систематично проводити спостереження за 

станом атмосферного повітря населених пунктів через які проходять 

автомагістралі та для кожного конкретного випадку розробляти систему 

природоохоронних заходів.  

Оцінка стану водних ресурсів агросфери. Водні ресурси виконують 

значну роль у розвитку агросфери, це не тільки частина природних запасів 

води, яку використовує біотична складова цієї системи і є основним 

компонентом екологічної підсистеми, але і соціально-економічна категорія, 

яка тісно пов’язана з розвитком суспільного виробництва (агропромислового, 

промислового) та рівнем розвитку людського суспільства (рис.5.15).  

 
 

Рис.5.15. Складові та функції водних ресурсів агросфери 

 

Саме формування агросфери як складної соціо-економіко-екологічної 

системи, пов’язують в основному із забезпеченням довкілля не лише 

родючими ґрунтами, але й наявністю поверхневих та підземних вод. До 

основних функцій водних ресурсів в агросфері необхідно віднести 

екологічні, економічні та соціальні. 

Для водних ресурсів агросфери характерна висока динамічність та 

взаємозв’язок, багаторазове та багатоцільове використання. Використання 

Водні ресурси 

агросфери 

Поверхневі води (річки, 

озера, ставки 

водосховища) 

Підземні води, 

ґрунтові води 

Ґрунтова волога 

Складові 
Функції 

Екологічна  

Економічна 

(виробнича 

інфраструктура )  

Соціальна 

(соціальна 

інфраструктура) 

Створення  сприятливих умов для розвитку 

матеріального виробництва 

Створення соціальних умов для 

життєдіяльності населення в результаті 

задоволення потреб у воді з метою підвищення 

рівня життя 

Формування природних екологічних систем та 

умов для розвитку агросфери  в цілому.  



310 

 

водних ресурсів потрібно здійснювати таким чином, щоб не порушувати 

екологічну стабільність територій і формувати комплексне використання для 

промисловості, створювати сприятливі умови для безпечного 

життєзабезпечення населення. Для агросфери досліджуваного регіону значну 

роль відіграють малі річки, озера ставки, які є резервуарами прісних вод та 

джерелом водопостачання підприємств, міст, селищ, сільськогосподарських 

угідь. Не менш важливим для агросфери є запаси підземних вод, котрі 

задовольняють потреби сільського, міського населення в питній воді. 

Забезпеченість підземними водами для досліджуваного регіону має велике 

значення, оскільки господарсько-питне водопостачання населення повністю 

проводиться за рахунок підземних вод.  

Проаналізуємо стан та запаси підземних вод досліджуваної території. 

Територія знаходиться в межах Волино-Подільського, Прип’ятського та 

Українського басейну тріщинуватих та пластових вод. Як видно з рис. 5.16 -

5.17 райони є досить різними за рівнем забезпеченості підземними водами. 

Найбільші прогнозні запаси підземних вод не тільки досліджуваної території, 

але й Рівненської області, мають Рівненський та Гощанський райони, а 

найнижчий Острозький. Аналогічна ситуація склалася із показником 

затверджених запасів підземних вод. Розподіл забору та скиду води в розрізі 

районів досліджуваної території показано на рис. 5.18. Визначено, що 

найбільший водозабір характерний для міста Рівне, Гощанського та 

Дубенського районів.  

Урбосистема Рівного забирає воду із підземних горизонтів 

Рівненського та Гощанського районів, що становить 60% від загальних 

потреб та 40 % з поверхневих джерел. У розрізі забору води урбосистема 

використовує для побутово-питних потреб 11 930 тис. куб.м. води, що 

складає   54 % від загальної кількості використаної води.  
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Рис.5.16 Прогнозовані та затвердженні запаси підземних вод, мнл.куб.м. 

 
 

Рис.5.17 Відсоток затверджених запасів підземних вод від прогнозних 

ресурсів 
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Рис. 5.18 Розподіл забору та водовідведення води в розрізі районів 

досліджуваної території 

 

Разом із кількісними показниками забезпеченості підземними водами, 

одним із найбільш важливих екологічних індикаторів є якісний стан питної 

води, що споживає населення.  

Якість питної води характеризується рядом органолептичних, фізико-

хімічних, бактеріологічних, токсикологічних показників та показників 

сольового складу, що є основними критеріями, на основі яких визначається 

придатність води для її споживання. Аналіз органолептичних показників 

якості питної води, за даними санепідемстанції, встановив, що в останні роки 

невідповідність проб спостерігали за показниками прозорості в 

Здолбунівському (37 разів ) та Гощанському (25 разів), Костопільському (3 

рази), Дубенському (2 рази) районах. Перевищення нормативів осаду 
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відмічено у Гощанському (10 разів), Костопільському (5,5 разів), 

Дубенському (2,5 рази) та Здолбунівському (2,0 рази) районах. Перевищення 

нормативів мутності зафіксовано у Гощанському (9 разів), Рівненському (5 

разів), Здолбунівському (7 разів) районах, м. Рівне (3,8 разів), Дубенському 

(1,4 рази) районах. Аналіз показників вмісту нітратів та заліза у питній воді 

досліджуваних районів встановив, що за вмістом нітратів є перевищення ГДК 

у всіх районах (за останні п’ять років - від 1,5 до 40 разів). Вміст заліза у 

питній воді також перевищує ГДК загалом у всіх районах і лише у 

Млинівському районі цей показник був нижче ГДК. Загалом слід зауважити, 

що в останні роки в середньому ситуація за перевищенням вмісту нітратів у 

питній воді є напруженою.  

Таким чином, питні води Здолбунівського, Рівненського, Дубенського 

та Гощанського районів зазнають органогенного забруднення, на що вказує 

одночасне перевищення показників вмісту нітратів та кольоровості. Менш 

критичною є ситуація із якістю питної води на території Млинівського, 

району та м. Рівне.  

Дослідимо стан поверхневих вод. Річкова мережа досліджуваної 

території представлена річками що належать до басейну р. Прип’ять. Головні 

річки – р.Горинь та її притоки: Стубла і Устя (Рівненський, Здолбунівський, 

Дубенський райони), Мельниця, Замчисько, Боркова (Костопільський район), 

Гощанка, Курозванка, Бухта, Пруськи, Місток (Гощанський район). У 

Млинівському районі головними артеріями є праві притоки р.Прип’яті – 

Стир, Іква, а її притоки Тартацька, Збитинка, що  протікають через 

Дубенський район.  

Розвиток промислових підприємств, комунальних господарств міст і 

сіл значно змінює стан поверхневих вод, через формування точкових та 

площинних забруднень. Ступінь забруднення вод досліджуваної території є 

досить суттєвий, основною причиною є скид неочищених стічних вод: 

промислових, комунальних (особливо біля м. Рівне та м. Дубно). Найбільше 

антропогенне навантаження отримує річка Устя [46]. Разом з тим 
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спостерігається зміна якості і інших водних об’єктів, досліджуваної 

території. Про це свідчать багаточисельні дослідження Клименка М.О., 

Гриба Й.В., Бєдункової О.О., Статника І.І., Клименка О.М., Гроховської 

Ю.Р., Вознюк Н.М., Ліхо О.А., Стецюк Л.М., Брежицької О.А., Буднік З.М. та 

інших [536, 554, 561-571]. У своїх дослідженнях вони відмічають про різке 

збільшення антропогенного навантаження на басейни цих річок та 

погіршення якості водних екосистем. Про це свідчать зміни гідрохімічних 

показників, якості водних об’єктів, реакції біоіндикаторів. Так 

дослідженнями Гроховської Ю.Р. встановлено, що відбувається зміна 

фітоіндикаторних груп практично у всіх річках досліджуваного регіону, такі 

ж висновки зроблені Бєдунковою О.О, яка підтвердила зміни якості водних 

об’єктів за змінами цитогенетичних показників представників іхтіофауни, 

бахтіонофауни. Значні зміни відбуваються в організмах представників 

іхтіофауни, на предмет накопичення важких металів, та зміни морфологічних 

характеристик. Клименко О.М. у своїх роботах наголошує на зміну якості 

води водних об’єктів від соціо-еколого-економічного стану території басейну 

річки.  

За даними Держекоінспекції в області у пунктах на річці Іква нижче 

скиду з очосних споруд КП «Дубноводоканал», перевищення ГДК досягають 

за БСК5 в 2 рази, нітратами в 1,4 рази,спостерігається низький вміст кисню.У 

пунктах нижче скиду дренажних вод з території відвалу фосфогіпсута та 

нижче випуску з очисних споруд ПАТ «Рівнеазот» спостерігається 

перевищення за залізом в2,6 та 5, 9 разів., у пунтах нижче випуску з очисних 

споруд Оржівського ВУЖКГ перевищення ГДК відмічалося первищення 

ГДК за БСК5 у 2,2 рази, нітратами у 3,1 рази. 

У пунктах в межах смт Млинів нижче скиду з очисних споруд 

КП Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» та у 

пунктах нижче с. Дитиничі Дубенського району, в межах с. Озліїв та с. Коб-

лин Млинівського району спостерігались перевищення за БСК5 1,7 рази, 1,3 

та 2 рази відповідно, нітритами 1,25 та 2,75 рази. В останньому відзначено 
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перевищення за амонієм сольовим в 1,8 рази. Для річки Замчисько теж 

відначено перевищення забруднюючих речовин після скиду виробничих вод 

ТзОВ «Свиспан Лімітед» за БСК5 в 1,4 рази, нітритами в 3,1 рази. А нижче 

скиду з очисних споруд КП «Костопільводоканал» – за БСК5 в 2,5 рази, 

амонієм сольовим в 4,7 рази, нітритами в 3,75 рази, фосфатами в 1,2 рази, 

зріс вміст зважених речовин з 17 до 28,8 мг/дм
3 

і перевищував нормативи у 

1,2 рази та спостерігався низький вміст розчиненого у воді кисню 1,3 мг/дм
3
 

при нормі не менше 6 мг/дм
3 
[420].  

Такаж ситуація складається і на річці Стубелка, яка протікає річка 

протікає територією Здолбунівського, Дубенського, Рівненського районів. За 

даними Держекоінспекції області у пункті спостережень в межах смт 

Клевань Рівненського району вище і нижче скиду № 2 з очисних споруд КП 

«Клеванькомунсервіс» зафіксовані перевищення нормативів за показниками 

БСК5 в 1,1 і 1,6 рази, нітритами в 1,25 і 1,25 рази. Горинь Держекоінспекцією 

у області спостереження за впливом скидів на стан річки проводились у 11 

контрольних пунктах.  У пункті на річці Горинь нижче скиду з очисних 

споруд Гощанської дільниці РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 

спостерігались перевищення за амонієм сольовим 1,1 рази, залізом загальним 

1,6 рази, нітритами 1,6 рази, за БСК5 в 1,1 рази. У пунктах нижче скидів 

дренажних вод з території відвалу фосфогіпсу та нижче випуску з очисних 

споруд ПАТ «Рівнеазот» спостерігались перевищення за залізом 5,9 та 2,5 

рази відповідно, у пунктах вище і нижче випуску з очисних споруд ТзОВ 

«ОДЕК» Україна перевищення нормативів зафіксовані за БСК5 в 1,9 та 1,7 

рази, залізом загальним в 4,1 та 4,1 рази відповідно, а у пункті вище і нижче 

випуску з очисних споруд Оржівського ВУЖКГ перевищення ГДК 

відмічались за БСК5 у 2 і 2,2 рази, нітритами у 3,1 і 3,1 рази.  

За даними Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції у пункті 

нижче скидів з очисних споруд м. Рівне зафіксовані перевищення ГДК за 

БСК5 у 2,1 рази, амонієм сольовим у 1,3 рази, нітритами у 4,6 рази, залізом 

загальним у 1,7 рази.  
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Такаж ситуація складається на річці Устя, яка потрапляє під прямий 

вплив урбосистеми Рівного. Таким чином урбанізовані териорії агросфери 

ЗВУ значно впливають на стан водних об’єктів та змінюють їхню якість.  

Рівненським обласним центром з гідрометеорології здійснюються 

щомісячні спостереження за станом поверхневих вод в 2 пунктах 

спостережень вище та нижче міста Рівне. Вміст вище встановлених 

нормативів ГДК спостерігався за показниками БСК5 у 1,2 і 2,6 рази, хромом 

шестивалентним у 4,1 і 9,5 рази, лише у пункті нижче м. Рівне за азотом 

амонійним у 3,8 рази, азотом нітритним у 4,1 рази та у травні, серпні-жовтні 

2017 року спостерігався низький вміст розчиненого у воді кисню 1,32-3,29 

мг/дм
3
 при нормі не менше 6 мг/дм

3
[].  

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» здійснювало щомісячні 

спостереження за станом поверхневих вод в 4 пунктах спостережень на р. 

Устя – до і після скидів з очисних споруд Квасилівської дільниці та 

каналізаційних очисних споруд м. Рівне. За результатами спостережень на 

річці Устя у пункті до і після скиду стічних вод очисних споруд 

Квасилівської дільниці вміст розчиненого у воді кисню був дещо низьким в 

межах 4,0-5,4 мг/дм
3
 при нормі не менше 6 мг/дм

3
, перевищення нормативів 

зафіксовані за БСК5 в 2 і 2,1 рази, залізом загальним в 1,7 та 1,9 рази. У 

пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд м. Рівне у липні-грудні 

2017 року теж відмічався дещо низький вміст розчиненого у воді кисню в 

межах 4,7-5,6 мг/дм
3
 при нормі не менше 6 мг/дм

3
, перевищення нормативів 

зафіксовані за БСК5 в 1,8 та 2 рази, нітритами в 1,55 і 2 рази, залізом 

загальним в 2,1 і 2,3 рази [412-419].  

Аналіз поводження з відходами. Збільшення обсягів відходів, 

кількість полігонів та звалищ є однією із основних проблем нашої держави, 

які необхідно вирішити на шляху до сталого розвитку. Тому до пріоритетних 

принципів державної політики у сфері поводження з відходами є захист 

довкілля і здоров’я людини від негативного впливу відходів, формування 

збалансованого використання матеріально-сировинних та енергетичних 
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ресурсів, покращення санітарного стану населених пунктів. Для агросфери 

формується техногенне навантаження промисловими, 

сільськогосподарськими та твердими побутовими відходами і загострює 

ситуацію те, що з кожним роком об’єми накопичених відходів зростають, а 

утилізуються підлягає незначна їх кількість. Відомо, що лише чотири 

відсотки твердих побутових відходів щорічно утилізується . 

Характеристика сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів 

агросфери ЗВУ представлена в табл.6.13. 

Таблиця 5.11  

Характеристика сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів 

агросфери ЗВУ (за даними [47]) 

 

Сміттєзвалища Площа, га 

смт. Гоща (с. Дуліби) 4,2 

смт. Гоща (с. Подоляни) 4 

смт Мізоч Здолбунівського району 3,0 

смт Смига Дубенського району (на землях Шепетинської сільської 

ради) 

2,1 

м. Здолбунів (с. Здовбиця) 10,0 

м. Костопіль (с. Лісопіль, фермерське господарство „Марічка”) 7,0 

смт. Млинів 1,5 

смт. Оржів Рівненського району 2,7 

смт Клевань Рівненського району 2,8 

Полігони  

м. Острог (с. Слобідка) 5,0  

м. Дубно (с. Маївка) 5,0 

м. Рівне (с. Бармаки Рівненського району) 24,6 

 

З кожним роком утворення твердих побутових відходів зростає. У 

середньому їхня кількість складала 12 726 т. Всі побутові відходи міста 

концентруються на полігоні ТПВ (с. Бармаки), в майбутньому передбачено їх 

перероблювати на альтернативне паливо на заводі з переробки сміття (с. 

Шпанів). 

Під полігони та сміттєзвалища виділено 71,9 га земельних ресурсів. 

Зокрема Рівненський полігон, який розташований у с. Бармаки займає 24,6 

га, що становить 34 % площі всіх земель. 
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Аналіз накопичення відходів на досліджуваній території (рис.6.20), 

встановив що за останнє десятиліття зросли об’єми накопичення відходів І – 

ІІІ класу небезпеки. Збільшення відмічено для Дубенського району у 51 раз, 

для Рівненського – у 9,2 рази, для Гощанського – у 8 разів та для 

Здолбунівського – у 2,8 рази. Це свідчить про те, що на досліджуваній 

території мало уваги приділяють переробці відходів і, в основному, 

накопичують їх на промислових майданчиках, чим створюють потенційну 

небезпеку для агросфери. Крім цього, встановлено, що на даній території 

існують склади непридатних пестицидів, які виявляють та знешкоджують. 

Зростає загальна кількість промислових відходів від промислових об’єктів 

міста (рис.5.19). 

З роками сумарна кількість цих відходів зменшилася з 53,432 т (2010 

рік) до 50,061 т (2012 рік). Знешкоджена значна кількість непридатних 

пестицидів у Дубенському та Млинівському районах. Динаміка утворення 

відходів описується поліномом четвертого порядку. Виявлені два періоди 

спаду утворення відходів (1990- 1993 рр., 2000- 2010 рр.) та два періоди 

збільшення утворення відходів (1993 – 2000 рр., 2010 – 2012 рр.) 

Слід зазначити, що для міста характерне постійне збільшення відходів І 

– ІІІ класу, які зберігаються у спеціально відведених місцях. Найбільше 

промислових відходів накопичено на підприємстві ПАТ «Рівнеазот», яке 

розміщене в 15 км від Рівного та ТОВ «Волинь-шифер» - 10 км на південь від 

Рівного.  

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що значну небезпеку для 

агросфери становлять промислові відходи: 1) 58,2 га відвалів фосфогіпсу 

ПАТ «Рівнеазот» масою 15,4 млн.т; 2) накопичувачі токсичних відходів ПАТ 

«Рівнеазот» площею 2,09 га, де сконцентровано 199865 т відходів; 3) 

шламонакопичувач ПАТ «Рівнеазот» площею 45,3 га, де розміщено 1,4 млн.т. 

шламу; 4) азбестоцементні відходи ТОВ «Волинь-шифер» обсягом 117,5 

тис.т, які розміщені на 2,5 га. 
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а)                                                                       б) 

 

в) 

Рис. 5.19. Динаміка накопичення відходів агросфери ЗВУ; 

 а) динаміка наявних відходів І – ІІІ класів небезпеки у спеціально-

відведених місцях або об’єктах на території підприємств,  

б) зміна кількості непридатних пестицидів на території районів 

агросфери;  

в) динаміка зміни наявних відходів І – ІІІ класів небезпеки у спеціально- 

відведених місцях або об’єктах на території підприємств.  
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5.4. Індикативний аналіз екологічної безпеки агросфери зони впливу 

урбосистеми 

Наявність антропогенного навантаження на будь-яку територію 

призводить до порушення її екологічної безпеки. За нашими припущеннями, 

території, котрі знаходяться ближче до урбосистеми будуть знижувати рівень 

своєї екологічної безпеки. Загально прийнято [429-432, 572-575], що рівень 

безпеки в основному, визначається ймовірністю проявів небезпеки. А.Б. 

Качинський зазначає, що екологічна безпека є «...складним системним проце-

сом, який проявляється при взаємодії природних, економічних і соціальних 

чинників» [573].  

Наступним етапом нашої роботи було діагностування рівня екологічної 

безпеки агросфери ЗВУ та рейтенгування досліджуваної території за рівнем 

екологічної безпеки. В якості інструментів діагностики використовувались 

індикатори ресурсної, біосферноцентричної та антропоцентричної складової 

екологічної безпеки [429]. 

Оцінка ресурсної складової екологічної безпеки. При дослідженні 

ресурсного блоку було проаналізовано показники, які відображають 

кількість, рівень використання та відновлення природних ресурсів. 

Припускаємо, що урбосистема потребує значної кількості природних 

ресурсів для свого функціонування, тому території котрі знаходяться поблизу 

міста будуть зазнавати більшого впливу, зокрема щодо вилучення земельних 

ресурсів для забудови території та забору водних ресурсів, про що було 

детально висвітлено у попередньому розділі.  

Важливість аналізу цього блоку з однієї сторони визначає соціо-

економічний розвиток територій, а з іншої висвітлює питання охорони та 

відтворення природних ресурсів, які відіграють вагому роль у стійкому 

функціонування екологічної системи.  

На підставі проведеного нами аналізу ресурсної складової була 

сформована відомість спостережень за 20 основними показниками, які 

відображають кількість, рівень залучення і виснаження, раціональність та 



321 

 

ефективність використання природних ресурсів (водних, лісових, земельних), 

а також діяльність щодо їх охорони та відтворення (табл 5.12).  

Проведення стандартизації показників ресурсної складової дозволило 

розрахувати частковий індекс ресурсного блоку (табл.5.13). Так, для 

досліджуваних районів інтегральна оцінка коливалась у межах від 0,2597 

(Гощанський район) до 0,5099 (Острозький район). Порівнявши отримані 

значення з якісно-кількісною оціночною шкалою, стає очевидним, що за 

блоком ресурсних показників екологічна безпека Острозького району 

знаходиться на рівні екологічно ризикового стану, а Гощанського, 

Дубенського, Здолбунівського, Костопільського, Млинівського та 

Рівненського районів на рівні екологічно загрозливого стану. 

Перевірка стандартних похибок (M±δ) та меж довірчих рівнів 

(M±1,96∙δ) показників ресурсної складової екологічної безпеки агросфери 

ЗВУ при імовірності 95% (Додаток Ж , табл. Ж.1) відображує найвищі 

середні значення для індексу водоспоживання (0,83±0,17), площі ріллі 

(0,77±0,19), площі сільськогосподарських угідь (0,74±0,16) та обсягів 

використання свіжої води (0,74±0,25) в досліджуваних районах (рис. 5.20). 

Це відображує їх максимально негативний вплив на стан екологічної безпеки 

досліджуваної території. 

Достатньо високі середні значення стандартизованих показників 

ресурсної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ мали також 

загальний запас деревини (0,69±0,21), сільськогосподарська освоєність 

території (0,67±0,15), показник виробництва сільськогосподарської продукції 

з одиниці сільгоспугідь (0,65±0,21), обсяг використання свіжої води на 

виробничі потреби (0,63±0,31) та внесення мінеральних добрив на 1 га 

посівної площі (0,60±0,31).  
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Таблиця 5.12 

Індикатори ресурсної складової екологічної безпеки 

№ Назва показника 

Райони 

Гощан-

ський 

Дубен-

ський 

Здолбу-

нівський 

Костопі-

льський 

Млинів-

ський 

Острозь-

кий 

Рівненсь-

кий 

1 Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 57,6 79,4 43,7 63,7 67,3 47,2 70,8 

2 Сільськогосподарська освоєність території, %  83,2 65,6 66,3 42,6 71,1 67,0 66,8 

3 Площа ріллі, тис. га 44,2 59,3 34,9 38,4 61,8 35,8 60,8 

4 Розораність території, %  67,2 51,5 53,9 25,7 65,3 50,8 55,5 

5 Внесення добрив на 1 га посівної площі, кг мінеральних  89 92 81 12 138 46 120 

6 органічних 1100 1200 3800 1500 1200 1400 2100 

7 Виробництво сільськогосподарської продукції з одиниці 

сільгоспугідь, тис. грн./га 
7,22 6,84 8,15 3,35 11,48 6,87 7,99 

8 Обсяг використання свіжої води, млн. м3, в т.ч.:  5,647 15,770 7,557 4,846 5,796 4,821 8,655 

9 на господарсько-питні потреби, млн. м3; 1,104 0,183 0,993 0,856 0,228 0,081 1,601 

10 на виробничі потреби, млн. м3 та  1,013 5,142 3,321 1,206 1,296 1,204 2,195 

11 Індекс водоспоживання, % 124,0 88,8 145,6 103,2 86,3 83,0 80,9 

12 Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної 

води, млн. м3 
3 0 1 0 - - 5 

13 Частка оборотної води у загальному обсязі використання 

на виробничі потреби, % 
76 0 15 14 - - 69 

14 Питоме використання свіжої води на господарсько-питні 

потреби, м3 30,92 3,99 17,42 13,19 5,97 2,79 17,99 

15 Площа вкритих лісом земель, тис. га 4,8 30,2 14,7 62,3 12,0 17,8 28,2 

16 Лісистість території, % 6,4 24,5 21,4 41,1 12,6 24,6 23,0 

17 Загальний запас деревини, млн. м3 37,73 48,41 36,48 68,6 40,38 33,45 65,42 

18  Обсяг заготівлі ліквідної деревини, тис. м3 5,4 86,9 8,3 170,3 40,3 57,4 135,9 

19 Обсяг лісовідновлення на землях лісового фонду, га 47 395 36 718 158 379 500 

20 Обсяг посадки та посіву лісу, га 23 191 18 292 78 165 221 
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Таблиця 5.13 

Стандартизована матриця ресурсної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ (p≤0,05)* 

№ Назва показника 
Райони 

Гощан-
ський 

Дубен-
ський 

Здолбу-
нівський 

Костопі-
льський 

Млинів-
ський 

Острозь-
кий 

Рівненсь-
кий 

1 Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 0,7587 0,5504 1,0000 0,6860 0,6493 0,9258 0,6172 

2 Сільськогосподарська освоєність території, %  0,5120 0,6494 0,6425 1,0000 0,5992 0,6358 0,6377 

3 Площа ріллі, тис. га 0,7896 0,5885 1,0000 0,9089 0,5647 0,9749 0,5740 

4 Розораність території, %  0,3824 0,4990 0,4768 1,0000 0,3936 0,5059 0,4631 

5 Внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі, кг  0,6449 0,6667 0,5870 0,0870 1,0000 0,3333 0,8696 

6 Внесення органічних добрив на 1 га посівної площі, кг 0,2895 0,3158 1,0000 0,3947 0,3158 0,3684 0,5526 

7 Виробництво сільськогосподарської продукції з одиниці 
сільгоспугідь, тис. грн/га 

0,6289 0,5958 0,7099 0,2918 1,0000 0,5984 0,6960 

8 Обсяг використання свіжої води, млн. м
3
, в т.ч.:  0,8537 0,3057 0,6380 0,9948 0,8318 1,0000 0,5570 

9 на господарсько-питні потреби, млн. м
3
; 0,0734 0,4426 0,0816 0,0946 0,3553 1,0000 0,0506 

10 на виробничі потреби, млн. м
3
 та  1,0000 0,1970 0,3050 0,8400 0,7816 0,8414 0,4615 

11 Індекс водоспоживання, % 0,6524 0,9110 0,5556 0,7839 0,9374 0,9747 1,0000 

12 Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної 
води, млн. м

3
 

0,6000 - 0,2000 - - - 1,0000 

13 Частка оборотної води у загальному обсязі використання на 
виробничі потреби, % 

1,0000 - 0,1974 - - - 0,9079 

14 Питоме використання свіжої води на господарсько-питні 
потреби, м

3 0,0902 0,6992 0,1602 0,2115 0,4673 1,0000 0,1551 

15 Площа вкритих лісом земель, тис. га 0,0770 0,4848 0,2360 1,0000 0,1926 0,2857 0,4526 

16 Лісистість території, % 0,1557 0,5961 0,5207 1,0000 0,3066 0,5985 0,5596 

17 Загальний запас деревини, млн. м
3 

0,5500 0,7057 0,5318 1,0000 0,5886 0,4876 0,9536 

18 Обсяг заготівлі ліквідної деревини, тис. м
3 

1,0000 0,0621 0,6506 0,0317 0,1340 0,0941 0,0397 

19 Обсяг лісовідновлення на землях лісового фонду, га 0,0655 0,5501 0,0501 1,0000 0,2201 0,5279 0,6964 

20 Обсяг посадки та посіву лісу, га 0,0788 0,6541 0,0616 1,0000 0,2671 0,5651 0,7568 

21 Інтегральний показник 0,2597 0,3984 0,2944 0,4027 0,3908 0,5099 0,4152 

Рейтинг 1 4 2 5 3 7 6 

Екологічний стан Загрозливий Ризиковий 
Загрозли-

вий 

*Примітка: Статистична достовірність показників перевірена за t-критерієм Ст’юдента (додаток, таблиця 2) 
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Рис. 5.20. Оцінка середніх значень та похибок стандартизованих показників 

ресурсної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ 

  

Проміжне положення займали показники лісистості (0,53±0,26) та 

розораності території (0,53±0,21), обсяг посадки та посіву лісу (0,48±0,36), 

внесення органічних добрив на 1 га посівної площі (0,46±0,25), обсяг 

лісовідновлення на землях лісового фонду (0,44±0,35), питоме використання 

свіжої води на господарсько-питні потреби (0,39±0,34) та площа вкритих 

лісом земель (0,39±0,30). 

Найнижчими виявились середні значення для таких показників 

ресурсної складової, як частка оборотної води у загальному обсязі 

використання на виробничі потреби (0,30±0,45), обсяг використання свіжої 

води на господарсько-питні потреби (0,30±0,35), обсяг заготівлі ліквідної 

деревини (0,29±0,38) та обсяг оборотної та послідовно (повторно) 

використаної води (0,26±0,40).  

Для з’ясування взаємозв’язків між показниками ресурсної складової 

екологічної безпеки агросфери ЗВУ був проведений кореляційний аналіз їх 

стандартизованих величин (табл. 5.14). Перевірка статистичної значущості 

коефіцієнтів кореляції (p≤0,05) окреслила найбільш достовірні величини.  

Так, максимально наближеними до 1,0 виявилися значення 

коефіцієнтів для показників, функціональний взаємозв’язок між якими є 

цілком логічний. Зокрема, між сільськогосподарською освоєністю території 
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та її розораністю (r=0,986); обсягом використання свіжої води на 

господарсько-питні потреби та питомим використанням свіжої води на 

господарсько-питні потреби (r=0,970); обсягом лісовідновлення на землях 

лісового фонду та обсягом посадки та посіву лісу (r=0,995). 

Дуже тісний зв’язок був характерний для залежностей 

сільськогосподарської освоєності території із площею вкритих лісом земель 

(r=0,954) та лісистістю території (r=0,923); розораністю території із площею 

вкритих лісом земель (r=0,937); площею вкритих лісом земель із лісистістю 

території (r=0,931) та із обсягом лісовідновлення на землях лісового фонду 

(r=0,903). 

Тісний зв’язок мали залежності між площею сільськогосподарських 

угідь із площею ріллі (r=0,866); сільськогосподарською освоєністю території 

із обсягом лісовідновлення на землях лісового фонду (r=0,792); розораністю 

території із лісистістю (r=0,894) та обсягом лісовідновлення на землях 

лісового фонду (r=0,775); внесенням мінеральних добрив на 1 га посівної 

площі із виробництвом сільськогосподарської продукції з одиниці 

сільгоспугідь (r=0,888); обсягом використання свіжої води із його 

використанням на виробничі потреби (r=0,887); площею вкритих лісом 

земель із загальним запасом деревини (r=0,829) та обсягом посадки та посіву 

лісу (r=0,880); лісистістю території із обсягом лісовідновлення на землях 

лісового фонду (r=0,855) та обсягом посадки і посіву лісу (r=0,830); 

загальним запасом деревини із обсягом лісовідновлення на землях лісового 

фонду (r=0,822) та обсягом посадки і посіву лісу (r=0,812).  

Обернений тісний зв’язок був встановлений між внесенням 

мінеральних добрив на 1 га посівної площі з площею ріллі (r=-0,761) та 

розораністю території (r=-0,801); розораністю території та виробництвом 

сільськогосподарської продукції з одиниці сільгоспугідь (r=-0,812); індексом 

водоспоживання із обсягом заготівлі ліквідної деревини (r=-0,810); обсягом 

заготівлі ліквідної деревини із обсягом лісовідновлення на землях лісового 

фонду (r=-0,773) та обсягом посадки та посіву лісу (r=-0,808). 
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Таблиця 5.14 

Кореляційна матриця ресурсної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ* 

Correlations (Spreadsheet9)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=7 (Casewise deletion of missing data)

Variable Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 Var9 Var10 Var11 Var14 Var15 Var16 Var17 Var18 Var19 Var20

Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Var7

Var8

Var9

Var10

Var11

Var14

Var15

Var16

Var17

Var18

Var19

Var20

Var21

-0,131

0,866 0,300

-0,095 0,986 0,370

-0,346 -0,719 -0,761 -0,801

0,608 0,017 0,442 -0,044 0,002

-0,010 -0,724 -0,482 -0,812 0,888 0,081

0,423 0,292 0,550 0,357 -0,500 -0,214 -0,207

0,229 -0,153 0,178 -0,145 -0,194 -0,346 0,068 0,218

0,129 0,057 0,237 0,154 -0,274 -0,528 -0,115 0,887 0,126

-0,535 0,004 -0,565 -0,059 0,235 -0,536 0,174 -0,087 0,522 -0,010

0,061 -0,096 0,039 -0,107 -0,147 -0,375 0,058 0,035 0,970 -0,043 0,585

-0,350 0,954 0,092 0,937 -0,625 -0,085 -0,751 0,081-0,169 -0,073 0,165 -0,070

-0,068 0,923 0,316 0,894 -0,718 0,117 -0,737 0,102 0,051 -0,183 0,160 0,125 0,931

-0,599 0,695 -0,292 0,660 -0,201 -0,084 -0,501 -0,119-0,481 -0,116 0,278 -0,385 0,829 0,655

0,454 -0,500 0,320 -0,402 0,094 0,242 0,115 0,099-0,381 0,236 -0,810 -0,500 -0,603 -0,644 -0,523

-0,443 0,792 -0,064 0,775 -0,513 -0,285 -0,662 0,089 0,077 0,000 0,523 0,155 0,903 0,855 0,822 -0,773

-0,496 0,746 -0,135 0,723 -0,454 -0,310 -0,621 0,011 0,107 -0,060 0,578 0,201 0,880 0,830 0,812 -0,808 0,995

-0,127 0,291 -0,049 0,242 -0,232 -0,320 -0,125 0,168 0,740 0,021 0,838 0,762 0,351 0,497 0,190 -0,857 0,640 0,664  
 
*Примітка: Var 1 - площа сільськогосподарських угідь, тис. га; Var 2 - сільськогосподарська освоєність території, %; Var 3 - площа ріллі, тис. га; Var 4 - розораність території, %; Var 5 - 

внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі, кг; Var 6 - внесення органічних добрив на 1 га посівної площі, кг; Var 7 - виробництво сільськогосподарської продукції з одиниці 

сільгоспугідь, тис. грн/га; Var 8 - обсяг використання свіжої води, млн. м3; Var 9 - обсяг використання свіжої води на господарсько-питні потреби, млн. м3; Var 10 - обсяг використання 

свіжої води на виробничі потреби, млн. м3; Var 11 - індекс водоспоживання, %; Var 14 - питоме використання свіжої води на господарсько-питні потреби, м3; Var 15 - площа вкритих лісом 

земель, тис. га; Var 16 - лісистість території, %; Var 17 - загальний запас деревини, млн. м3; Var 18 - обсяг заготівлі ліквідної деревини, тис. м3; Var 19 - обсяг лісовідновлення на землях 

лісового фонду, га; Var 20 - обсяг посадки та посіву лісу, га; Var 21 - інтегральний показник. До аналізу не включались показники обсягу оборотної та послідовно (повторно) використаної 

води і частки оборотної води у загальному обсязі використання на виробничі потреби, через відсутність достатнього ряду даних. 

Червоним кольором позначено коефіцієнти кореляції зі статистично достовірним зв’язком (р≤0,05).
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Цікаво, що з інтегральним показником ресурсної складової статистично 

достовірний тісний зв’язок мали лише три його складові: індекс 

водоспоживання (r=0,838); питоме використання свіжої води на 

господарсько-питні потреби (r=0,762) та обсяг заготівлі ліквідної деревини 

(r=-0,857). 

Очевидно, в що в такій складній динамічній системі, як агросфера зони 

впливу урбосистеми, сподіватись на виявлення універсального індикатора її 

екологічної безпеки не доводиться. Проте, розширений науковий аналіз 

питання, на нашу думку, повинен окреслити пріоритетні показники, які 

потребують управлінських рішень для оптимізації екологічної стабільності 

досліджуваної території.  

Проведений з цією метою покроковий регресійний аналіз між усіма 

показниками ресурсної складової екологічної безпеки, виявив пріоритетність 

площі сільськогосподарських угідь (додаток Є табл. 3), на стан якої в першу 

чергу впливають площа ріллі та внесення мінеральних добрив на 1 га 

посівної площі (R
2
=0,999 при p≤0,05 за критерієм Фішера). Загальне 

регресійне рівняння залежності має вигляд:  

Var1= -0,448 + 1,27∙Var3 + 0,36∙Var5 + 0,08∙Var11 – 

– 0,11∙Var4 – 0,03∙Var18                     (6.1) 

У цілому, аналіз отриманих результатів свідчить, що основними 

стимуляторами екологічної безпеки досліджуваної території є: лісистість, 

обсяги посадки лісу, внесення добрив та оборотної води. До дестимуляторів 

належать обсяги заготівлі ліквідної деревини, використання свіжої води та 

розораність території, які знаходяться в еколого-небезпечному стані (табл. 

5.15).  

Отже, максимально негативно на стан екологічної безпеки 

досліджуваної території впливають такі ресурсні показники, як розораність 

території, обсяг використання свіжої води на господарсько-питні потреби, 

площа вкритих лісом земель, відповідно і лісистість території, обсяг заготівлі 
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ліквідної деревини, обсяг лісовідновлення на землях лісового фонду та обсяг 

посадки і посіву лісу. 

Таблиця 5.15 

Диференціація показників ресурсної складової екологічної безпеки на 

стимулятори та дестимулятори 
Показники 

Стимулятори Дестимулятори 

Внесення добрив на 1 га посівної площі, кг  

мінеральних і органічних 
Площа с/г угідь, тис.га 

Виробництво с/г продукції з одиниці с/г 

угідь, тис. грн/га 

С/г освоєність території, % 

Площа ріллі, тис.га 

Обсяг оборотної та послідовно (повторно) 

використаної води, млн. м
3
 

Розораність території, % 

Частка оборотної води у загальному обсязі 

використання на виробничі потреби, % 

Обсяг використання свіжої води, млн.м
3
 на 

господарсько-питні і виробничі потреби 

Площа вкритих лісом земель, тис.га Індекс водоспоживання, % 

Лісистість території,% Питоме використання свіжої води на 

господарсько-питні потреби, м
3
 Загальний запас деревини, млн. м

3
 

Обсяг лісовідновлення на землях лісового 

фонду, га Обсяг заготівлі ліквідної деревини, тис.м
3
 

Обсяг посадки та посіву лісу, га 

 

Тому, для покращення екологічного стану Гощанського, 

Здолбунівського, Млинівського, Дубенського, Костопільського та 

Рівненського районів, потрібно, в першу чергу, привести наведені показники 

до оптимальних значень. Острозький район потребує підтримання належного 

стану шляхом збільшення кількості внесення добрив та збільшення площ 

лісу. 

Оцінка біосферноцентричної складової екологічної безпеки. 

Біосферноцентричний блок включає показники, які відображають рівень 

забрудненості навколишнього середовища регіону та можливості збереження 

властивостей біосфери в майбутньому. Основною метою аналізу показників 

даного блоку є забезпечення можливості збереження та відтворення 

екосистем регіону як обов'язкової умови функціонування людського 

суспільства [429]. Показники біосферноцентричного блоку значною мірою 

відображають негативний вплив діяльності людини на навколишнє природне 

середовище. Оцінку біосферноцентричної складової екологічної безпеки 
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досліджуваних районів агросфери ЗВУ було проведено за 25-ти показниками 

(табл. 6.4).  

Проведення стандартизації показників дозволило розрахувати 

частковий індекс даного блоку (табл.5.16). Так, для досліджуваних районів 

інтегральна оцінка біосферноцентричної складової коливалась у межах від 

0,138 (Рівненський район) до 0,643 (Острозький район). Згідно якісно-

кількісної оціночної шкали, ризикований стан біосферноцентричної 

складової екологічної безпеки характерний для Острозького та Млинівського 

районів, загрозливий стан для Гощанського, Дубенського та Костопільського 

районів, а небезпечний стан для Здолбунівського та Рівненського районів. 

Перевірка стандартних похибок (M±δ) та меж довірчих рівнів 

(M±1,96∙δ) показників біосферноцентричної складової екологічної безпеки 

агросфери ЗВУ при імовірності 95% (додаток Ж, табл. 4) відображує найвищі 

середні значення для індексу водовідведення та скидання забруднених вод 

(0,79±0,18) та обсягу загального водовідведення (0,72±0,25) у досліджуваних 

районах (рис. 5.21). Це свідчить про їх максимально негативний вплив на 

стан екологічної безпеки в розрізі біосферноцентричної складової. 

Достатньо високі середні значення стандартизованих показників 

ресурсної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ мали також сумарні 

питомі викиди шкідливих речовин (0,66±0,28), викиди шкідливих речовин 

автотранспортом (0,64±0,24), вміст діоксиду азоту в складі викидів шкідливих 

речовин автотранспортом (0,62±0,23), вміст сажі в складі викидів шкідливих 

речовин автотранспортом (0,61±0,25), вміст неметанових летких органічних 

сполук в складі викидів шкідливих речовин автотранспортом (0,61±0,21), вміст 

оксиду азоту в складі викидів шкідливих речовин автотранспортом (0,58±0,32), 

(0,58±0,22) та обсяг викидів шкідливих речовин від пересувних джерел 

(0,58±0,22). 
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Таблиця 5.15 

Індикатори біосферноцентричної складової екологічної безпеки 

№ Назва показника 

Райони 

Гощан-

ський 

Дубен-

ський 

Здолбу-

нівський 

Костопі-

льський 

Млинів-

ський 

Острозь-

кий 

Рівненсь-

кий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Обсяг викидів шкідливих речовин, тис. т., в т.ч.:  1,9 2,4 7,6 3,0 2,5 1,2 4,2 

2 - стаціонарними джерелами  0,321 0,601 4,556 0,877 0,123 0,076 1,021 

3 - пересувними джерелами  1,691 1,770 3,071 2,145 2,330 1,129 3,146 

4 Питома вага регіону у загальних обсягах викидів  0,03 0,04 0,126 0,05 0,04 0,02 0,07 

5 Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами, т :  

- діоксиду сірки 
4 150 29 26 0 2 19 

6 - діоксиду азоту 28 43 2386 159 5 0 235 

7 - метану 130 0 4 29 102 51 169 

8 - оксиду вуглецю 53 122 631 301 2 1 264 

9 - неметанових летких органічних сполук 66 135 41 79 0 0 72 

10 Індекс викидів шкідливих речовин, % 100 100 106,58 106,67 84,0 100 9,52 

11 Сумарні питомі викиди шкідливих речовин, т/км2 2,8 2,0 11,5 2,0 2,6 1,7 3,5 

12 Викиди шкідливих речовин автотранспортом, т:  

- діоксиду сірки 
33 28 68 30 59 23 46 

13 - діоксиду азоту 269 248 818 263 460 190 397 

14 - метану 5 5 8 7 7 3 10 

15 - оксиду вуглецю 1104 1267 1829 1578 1503 766 2296 

16 - оксиду азоту 2 1 11 2 2 1 2 

17 - сажі 36 34 82 39 71 26 60 

18 - неметанових летких органічних сполук 170 187 254 226 221 120 334 

19 Обсяг загального водовідведення (скидання забруднених 

зворотних вод, вод без очищення), тис. м3 
3,505 10,42 3,136 4,169 4,311 3,490 6,723 

20 Індекс водовідведення та скидання забруднених вод, % 105,53 91,27 99,07 106,91 0,84 79,83 77,66 
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продовження табл. 5.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Обсяг утворених промислових токсичних відходів, тис. т 15,409 14,961 13,197 47,507 2,595 1,863 205,197 

22 Питомий обсяг утворення та наявності промислових 

відходів на одиницю площі регіону, т/км2 
0,22 0,12 0,20 0,32 0,03 0,03 1,04 

23 Обсяги утворення відходів І-ІІІ класу небезпеки, т  2 157 28 34 4 9 849 

24 Питома вага відходів І-ІІІ класу у наявному обсязі 

відходів, % 
0,013 1,049 0,212 0,072 0,154 0,483 0,414 

25 Кількість хімічно небезпечних об'єктів, од. 11 25 23 24 13 8 55 

 

Таблиця 5.16 

Стандартизована матриця біосферноцентричної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ (p≤0,05)* 

№ Назва показника 

Райони 

Гощан-

ський 

Дубен-

ський 

Здолбу-

нівський 

Костопі-

льський 

Млинів-

ський 

Острозь-

кий 

Рівненсь-

кий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Обсяг викидів шкідливих речовин, тис. т., в т.ч.:  0,6316 0,5000 0,1579 0,4000 0,4800 1,0000 0,2857 
2 - стаціонарними джерелами  0,2368 0,1265 0,0167 0,0867 0,6179 1,0000 0,0744 
3 - пересувними джерелами  0,6677 0,6379 0,3676 0,5263 0,4845 1,0000 0,3589 
4 Питома вага регіону у загальних обсягах викидів  0,6667 0,5000 0,1587 0,4000 0,5000 1,0000 0,2857 
5 Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами, т :  

- діоксиду сірки 
0,5000 0,0133 0,0690 0,0769 - 1,0000 0,1053 

6 - діоксиду азоту 0,1786 0,1163 0,0021 0,0314 1,0000  0,0213 
7 - метану 0,0308 - 1,0000 0,1379 0,0392 0,0784 0,0237 
8 - оксиду вуглецю 0,0189 0,0082 0,0016 0,0033 0,5000 1,0000 0,0038 
9 - неметанових летких органічних сполук 0,6212 0,3037 1,0000 0,5190 - - 0,5694 
10 Індекс викидів шкідливих речовин, % 0,0952 0,0952 0,0893 0,0892 0,1133 0,0952 1,0000 
11 Сумарні питомі викиди шкідливих речовин, т/км2 0,6071 0,8500 0,1478 0,8500 0,6538 1,0000 0,4857 
12 Викиди шкідливих речовин автотранспортом, т:  0,6970 0,8214 0,3382 0,7667 0,3898 1,0000 0,5000 
13 - діоксиду азоту 0,7063 0,7661 0,2323 0,7224 0,4130 1,0000 0,4786 
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продовження табл. 5.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14 - метану 0,6000 0,6000 0,3750 0,4286 0,4286 1,0000 0,3000 
15 - оксиду вуглецю 0,6938 0,6046 0,4188 0,4854 0,5096 1,0000 0,3336 
16 - оксиду азоту 0,5000 1,0000 0,0909 0,5000 0,5000 1,0000 0,5000 
17 - сажі 0,7222 0,7647 0,3171 0,6667 0,3662 1,0000 0,4333 
18 - неметанових летких органічних сполук 0,7059 0,6417 0,4724 0,5310 0,5430 1,0000 0,3593 
19 Обсяг загального водовідведення (скидання забруднених 

зворотних вод, вод без очищення), тис. м3 
0,8947 0,3010 1,0000 0,7522 0,7274 0,8986 0,4665 

20 Індекс водовідведення та скидання забруднених вод, % 0,7359 0,8509 0,7839 0,7264 0,4524 0,9728 1,0000 
21 Обсяг утворених промислових токсичних відходів, тис. т 0,1209 0,1245 0,1412 0,0392 0,7179 1,0000 0,0091 
22 Питомий обсяг утворення та наявності промислових 

відходів на одиницю площі регіону, т/км2 
0,1364 0,2500 0,1500 0,0938 1,0000 1,0000 0,0288 

23 Обсяги утворення відходів І-ІІІ класу небезпеки, т  1,0000 0,0127 0,0714 0,0588 0,5000 0,2222 0,0024 
24 Питома вага відходів І-ІІІ класу у наявному обсязі 

відходів, % 
1,0000 0,0124 0,0613 0,1806 0,0844 0,0269 0,0314 

25 Кількість хімічно небезпечних об'єктів, од. 0,7273 0,3200 0,3478 0,3333 0,6154 1,0000 0,1455 
26 Інтегральний показник 0,3876 0,2250 0,1485 0,2221 0,5301 0,6432 0,1377 

Рейтинг 5 4 2 3 6 7 8 

Екологічний стан загрозливий небезпечний загрозливий ризиковий небезпечний 

*Примітка: Статистична достовірність показників перевірена за t-критерієм Ст’юдента (додаток, таблиця 5) 
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Рис. 5.21. Оцінка середніх значень та похибок стандартизованих показників 

біосферноцентричної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ 

 

Проміжне положення займали такі показники як вміст метану в складі 

викидів шкідливих речовин автотранспортом (0,53±0,23), питома вага регіону в 

загальних обсягах викидів (0,50±0,27), кількість хімічно небезпечних об'єктів 

(0,49±0,29), сумарний обсяг викидів шкідливих речовин від пересувних та 

стаціонарних джерел (0,49±0,27), вміст неметанових летких органічних сполук в 

складі викидів стаціонарних джерел (0,43±0,36), питомий обсяг утворення та 

наявності промислових відходів на одиницю площі регіону (0,38±0,43), обсяг 

викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами (0,31±0,37), обсяг 

утворених промислових токсичних відходів (0,31±0,39), обсяги утворення 

відходів І-ІІІ класу небезпеки (0,27±0,37). 

Найнижчими виявились середні значення для таких показників 

біосферноцентричної складової, як вміст діоксиду сірки в складі викидів 

шкідливих речовин стаціонарними джерелами (0,25±0,27), індекс викидів 

шкідливих речовин (0,23±0,34), вміст оксиду вуглецю в складі викидів 

шкідливих речовин стаціонарними джерелами (0,22±0,39), питома вага 

відходів І-ІІІ класу в наявному обсязі відходів (0,20±0,36), вміст діоксиду 
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азоту (0,19±0,36) та метану (0,19±0,36) в складі викидів шкідливих речовин 

стаціонарними джерелами. 

Кореляційний аналіз (табл. 5.17) взаємозв’язків між показниками 

стандартизованих величин біосферноцентричної складової екологічної 

безпеки агросфери ЗВУ та перевірка статистичної значущості коефіцієнтів 

кореляції (p≤0,05) дозволила з’ясувати, що максимально наближеними до 1,0 

виявилися зв’язки питомої ваги регіону у загальних обсягах викидів із 

загальним обсягом викидів шкідливих речовин (r=0,999); обсягом викидів 

шкідливих речовин від пересувних джерел із вмістом метану (r=0,988) та 

оксиду вуглецю (r=0,987) у складі викидів шкідливих речовин 

автотранспортом; загальними викидами шкідливих речовин автотранспортом із 

вмістом у них діоксиду азоту (r=0,986) і сажі (r=0,985); вмістом метану в складі 

викидів шкідливих речовин автотранспортом із вмістом у них оксиду вуглецю 

(r=0,990) та неметанових летких органічних сполук (r=0,989); вмістом оксиду 

вуглецю в складі викидів шкідливих речовин автотранспортом із вмістом у них 

сажі (r=0,998).  

Цілком очевидно, що статистично достовірний функціональний зв’язок 

між наведеними показниками доводить об’єктивність фактичних даних та 

свідчить про коректність їх підбору та опрацювання. 

Дуже тісний зв’язок був характерний для залежностей загального 

обсягу викидів шкідливих речовин із пересувними джерелами (r=0,970), 

вмістом метану (r=0,944), оксиду вуглецю (r=0,961) та неметанових летких 

органічних сполук (r=0,948) у викидах шкідливих речовин автотранспортом; 

обсягу викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами із вмістом оксиду 

вуглецю в складі викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами 

(r=0,983), обсягом утворених промислових токсичних відходів (r=0,975) та 

питомим обсягом утворення та наявності промислових відходів на одиницю 

площі регіону (r=0,930); обсягом викидів шкідливих речовин пересувними 

джерелами з питомою вагою регіону у загальних обсягах викидів (r=0,963)  та 

вмістом сажі в викидах шкідливих речовин автотранспортом (r=0,925); 
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Таблиця 5.17 

Кореляційна матриця біосферноцентричної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ* 
Correlations (Spreadsheet43)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=7 (Casewise deletion of missing data)

Variable

Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 Var9 Var10 Var11 Var12 Var13 Var14 Var15 Var16 Var17 Var18 Var19 Var20 Var21 Var22 Var23 Var24 Var25

Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Var7

Var8

Var9

Var10

Var11

Var12

Var13

Var14

Var15

Var16

Var17

Var18

Var19

Var20

Var21

Var22

Var23

Var24

Var25

Var26

0,846

0,970 0,762

0,999 0,842 0,963

0,867 0,727 0,866 0,863

0,006 0,331 -0,160 0,032 -0,303

-0,528 -0,333 -0,396 -0,535 -0,192 -0,256

0,789 0,983 0,728 0,778 0,717 0,246 -0,221

-0,711 -0,812 -0,601 -0,705 -0,345 -0,518 0,694 -0,763

-0,335 -0,271 -0,437 -0,343 -0,178 -0,187 -0,209 -0,234 0,155

0,773 0,563 0,762 0,760 0,448 0,020 -0,749 0,515 -0,780 -0,262

0,792 0,426 0,864 0,775 0,658 -0,426 -0,519 0,403 -0,457 -0,270 0,866

0,857 0,513 0,889 0,844 0,692 -0,306 -0,625 0,470 -0,555 -0,241 0,905 0,986

0,944 0,775 0,988 0,934 0,878 -0,184 -0,283 0,758 -0,562 -0,441 0,679 0,813 0,826

0,961 0,791 0,987 0,957 0,890 -0,111 -0,301 0,755 -0,561 -0,490 0,666 0,782 0,811 0,990

0,755 0,532 0,769 0,737 0,461 -0,081 -0,691 0,498 -0,740 -0,113 0,873 0,836 0,856 0,737 0,683

0,862 0,501 0,925 0,849 0,749 -0,387 -0,493 0,466 -0,463 -0,321 0,828 0,985 0,982 0,883 0,865 0,822

0,948 0,781 0,985 0,944 0,873 -0,114 -0,270 0,748 -0,551 -0,532 0,664 0,782 0,804 0,989 0,998 0,677 0,863

0,165 0,289 0,180 0,178 0,454 -0,026 0,545 0,308 0,245 -0,447 -0,282 -0,132 -0,126 0,220 0,295 -0,484 -0,034 0,305

0,182 -0,046 0,271 0,152 0,429 -0,843 -0,023 0,037 0,174 0,492 0,106 0,458 0,387 0,310 0,211 0,354 0,433 0,193 -0,222

0,730 0,975 0,661 0,725 0,616 0,404 -0,173 0,979 -0,773 -0,327 0,445 0,284 0,358 0,697 0,706 0,432 0,359 0,703 0,325 -0,135

0,643 0,930 0,552 0,641 0,442 0,585 -0,228 0,918 -0,832 -0,345 0,438 0,180 0,267 0,578 0,594 0,411 0,245 0,594 0,220 -0,307 0,974

0,358 0,248 0,246 0,404 0,319 0,403 -0,254 0,095 -0,095 -0,309 0,005 -0,017 0,093 0,196 0,326 -0,098 0,111 0,306 0,421 -0,453 0,166 0,178

0,183 -0,120 0,138 0,225 0,247 0,002 -0,178 -0,260 0,255 -0,209 -0,065 0,079 0,137 0,071 0,186 -0,179 0,171 0,167 0,351 -0,205 -0,245 -0,275 0,877

0,879 0,868 0,837 0,890 0,840 0,193 -0,204 0,810 -0,548 -0,521 0,459 0,477 0,551 0,841 0,899 0,392 0,597 0,893 0,553 -0,104 0,813 0,732 0,576 0,315

0,854 0,959 0,757 0,863 0,690 0,451 -0,383 0,899 -0,790 -0,411 0,560 0,399 0,504 0,747 0,799 0,473 0,493 0,789 0,354 -0,240 0,921 0,901 0,483 0,114 0,929

*Примітка: Var 1… Var 25 – Порядковий номер показників біосферноцентричної складової екологічної безпеки ЗВУ, згідно табл. 6.5. Червоним кольором позначено коефіцієнти кореляції 

зі статистично достовірним зв’язком (р≤0,05). 
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питомою вагою регіону в загальних обсягах викидів із вмістом метану 

(r=0,934), оксиду вуглецю (r=0,957) та неметанових летких органічних сполук 

(r=0,944) у складі викидів шкідливих речовин автотранспортом; вмістом 

оксиду вуглецю у викидах шкідливих речовин стаціонарними джерелами із 

обсягом утворених промислових токсичних відходів (r=0,979) та питомим 

обсягом утворення та наявності промислових відходів на одиницю площі 

регіону (r=0,918); вмістом діоксиду азоту в викидах шкідливих речовин 

автотранспортом із вмістом у них сажі (r=0,982) та сумарними питомими 

викидами шкідливих речовин (r=0,905); обсягом утворених промислових 

токсичних відходів із питомим обсягом утворення та наявності промислових 

відходів на одиницю площі регіону (r=0,974). 

Тісний зв’язок, тобто сильну кореляцію мали 62 статистично достовірні 

залежності. З них, 6 пар характеризувались оберненим тісним зв’язком, 

зокрема загальний обсяг викидів шкідливих речовин стаціонарними 

джерелами з вмістом у них неметанових летких органічних сполук (r=-0,812);  

вміст діоксиду азоту у викидах шкідливих речовин стаціонарними джерелами з 

індексом водовідведення та скидання забруднених вод (r=-0,843); вміст 

неметанових летких органічних сполук у викидах шкідливих речовин 

стаціонарними джерелами з вмістом у них оксиду вуглецю (r=-0,763) та 

сумарними питомими викидами шкідливих речовин (r=-0,780), обсягом 

утворених промислових токсичних відходів (r=-0,773) та питомим обсягом 

утворення та наявності промислових відходів на одиницю площі регіону (r=-

0,832). 

З інтегральним показником біосферноцентричної складової дуже 

тісний зв’язок мав показник обсягу викидів шкідливих речовин стаціонарними 

джерелами (r=0,959). Тісний зв’язок був характерним із загальним обсягом 

викидів шкідливих речовин (r=0,854) та обсягом викидів шкідливих речовин 

пересувними джерелами (r=0,857), а також із питомою вагою регіону у 

загальних обсягах викидів (r=0,863), вмістом оксиду вуглецю в складі викидів 

шкідливих речовин стаціонарними джерелами (r=0,899) та вмістом оксиду 
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вуглецю в складі викидів шкідливих речовин автотранспортом (r=0,799). 

Обернений тісний зв’язок інтегральний показник біосферноцентричної 

складової мав із вмістом неметанових летких органічних сполук у складі викидів 

шкідливих речовин стаціонарними джерелами (r=-0,790). 

Проведення покрокового регресійного аналізу виявило відразу кілька 

пріоритетних показників, за якими можна відстежити формування 

взаємовпливу між показниками біосферноцентричної складової екологічної 

безпеки. 

Так, обсяг викидів шкідливих речовин пересувними джерелами 

статистично узгоджений (R
2
=1,000 при p≤0,05 за критерієм Фішера) із 

комбінацією таких показників як вміст метану, діоксиду азоту та оксиду 

вуглецю в складі викидів шкідливих речовин автотранспортом, кількість 

хімічно небезпечних об'єктів та викиди шкідливих речовин стаціонарними 

джерелами (додаток, табл. 6). Загальне регресійне рівняння залежності має 

вигляд:  

Var3= 0,03 + 0,51∙Var14 + 0,665∙Var13 + 0,11∙Var25 – 

– 0,03∙Var5 + 0,10∙Var15                     (7.2) 

Вміст неметанових летких органічних сполук у викидах шкідливих 

речовин стаціонарними джерелами статистично узгоджений (R
2
=0,999; p≤0,05 

за критерієм Фішера) із питомим обсягом утворення та наявності 

промислових відходів на одиницю площі регіону, вмістом метану в складі 

викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами, обсягом утворення 

відходів І-ІІІ класу небезпеки, індексом викидів шкідливих речовин та їх 

сумарними питомими викидами: 

Var9= 0,30 – 0,59∙Var22 + 0,73∙Var7 + 0,11∙Var25 – 

– 0,03∙Var5 + 0,10∙Var15                     (7.3) 

Індекс викидів шкідливих речовин статистично узгоджений (R
2
=0,999; 

p≤0,05 за критерієм Фішера) із вмістом неметанових летких органічних 

сполук, оксиду вуглецю і сажі в складі викидів шкідливих речовин 
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автотранспортом, обсягом утворення відходів І-ІІІ класу небезпеки, питомою 

вагою регіону в загальних обсягах викидів: 

Var10= 2,45 – 28,60∙Var18 + 26,86∙Var15 – 0,47∙Var23 – 

– 0,59∙Var4 + 0,06∙Var17                     (7.4) 

Для оксиду вуглецю в складі викидів шкідливих речовин 

автотранспортом загальне регресійне рівняння статистичної залежності 

(R
2
=1,000; p≤0,05 за критерієм Фішера) складається з таких показників 

біосферноцентричної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ як вміст 

неметанових летких органічних сполук і сажі у викидах автотранспорту, 

індекс викидів шкідливих речовин, обсяги утворення відходів І-ІІІ класу 

небезпеки, питома вага регіону у загальних обсягах викидів:  

Var15= 0,09 + 1,06∙Var18 + 0,04∙Var10 + 0,02∙Var23 + 

+ 0,02∙Var4 – 0,002∙Var17                     (7.5) 

Вміст неметанових летких органічних сполук у викидах шкідливих 

речовин автотранспортом статистично узгоджений (R
2
=1,000; p≤0,05 за 

критерієм Фішера) із вмістом оксиду вуглецю і сажі в них, індексом викидів 

шкідливих речовин, обсягом утворення відходів І-ІІІ класу небезпеки, 

питомою вагою регіону в загальних обсягах викидів: 

Var18= 0,09 – 0,94∙Var15 – 0,03∙Var10 – 0,02∙Var23 – 

– 0,02∙Var4 + 0,002∙Var17                     (7.6) 

Обсяг утворених промислових токсичних відходів статистично 

узгоджений (R
2
=0,999; p≤0,05 за критерієм Фішера) із вмістом неметанових 

летких органічних сполук і оксиду вуглецю в складі викидів шкідливих 

речовин стаціонарними джерелами, питомим обсягом утворення та наявності 

промислових відходів на одиницю площі регіону, вмістом оксиду вуглецю у 

викидах шкідливих речовин автотранспортом та сумарними питомими 

викидами шкідливих речовин: 

Var21= -0,08 + 046∙Var8 + 0,53∙Var22 + 0,09∙Var9 + 

+ 0,14∙Var15 – 0,06∙Var11                     (7.7) 



339 

 

На основі проведеного аналізу біосферноцентричного блоку показників 

стає очевидним, що величини таких показників, як обсяг викидів шкідливих 

речовин стаціонарними і пересувними джерелами, викиди діоксиду сірки, 

діоксиду азоту, метану, оксиду вуглецю, не метанових летких органічних 

сполук, оксиду азоту як стаціонарними, так і пересувними джерелами 

забруднення, обсяг утворених промислових токсичних відходів і відходів І-ІІІ 

класів небезпеки знаходяться в діапазоні, що відповідають екологічно-

небезпечному стану, а отже є дестимуляторами (табл. 5.18).  

Таблиця 5.18 

Диференціація показників біосферноцентричної складової екологічної 

безпеки на стимулятори та дестимулятори 
Показники 

Стимулятори Дестимулятори 

1 2 

- 

Обсяг викидів шкідливих речовин, тис. т., в т.ч.: стаціонарними і 

пересувними джерелами 

Питома вага регіону у загальних обсягах викидів 

Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами, т: діоксиду сірки, 

діоксиду азоту, метану, оксиду вуглецю  

Індекс викидів шкідливих речовин , % 

Сумарні питомі викиди шкідливих речовин т/км
2
 

Викиди шкідливих речовин автотранспортом, т: діоксиду сірки, діоксиду 

азоту, метану, оксиду вуглецю, оксиду азоту, сажі, не метанових летких 

органічних сполук 

Обсяг загального водовідведення (скидання забруднених зворотних вод, 

вод без очищення), тис. м
3
 

Темп зростання обсягів загального скидання (забруднених зворотних, без 

очищення) вод, % 

Індекс водовідведення та скидання забруднених вод, % 

- 

Обсяг утворених промислових токсичних відходів, тис. т 

Питомий обсяг утворення та наявності промислових відходів на 

одиницю площі регіону, т/км
2
 

Обсяги утворення відходів І-ІІІ класу небезпеки, т  

Питома вага відходів І-ІІІ класу у наявному обсязі відходів, % 

Кількість хімічно небезпечних об'єктів, од. 

 

У цілому, для досліджуваних районів інтегральна оцінка коливається в 

межах від 0,138 (для Рівненського району) до 0,643 (для Острозького 

району). Порівнявши отримані значення з якісно-кількісною оціночною 

шкалою, можна зробити висновок, що для блоку біосферноцентричних 
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показників в Острозькому і Млиніському районах екологічна безпека 

знаходиться на рівні екологічно ризикового стану, Гощанський, Дубенський, 

Костопільський райони характеризуються екологічно загрозливим станом, а 

Рівненський та Здолбунівський – екологічно небезпечним станом. Така 

ситуація цілком підтверджує наше припущення, щодо зміни екологічної 

безпеки та формування надмірного навантаження на прилеглу агросферу до 

урбосистеми. 

Тому, в першу чергу, значну увагу потрібно приділити 

Здолбунівському і Рівненському районам і для того, щоб покращити їх 

екологічний стан, потрібно зменшити обсяги викидів шкідливих речовин від 

стаціонарних і пересувних джерел забруднення та утворення відходів 

промисловості, покращити газоочисне обладнання, становити потужні 

фільтри і т. д., провести додаткові компенсаційні заходи. Гощанський, 

Дубенський та Костопільський райони потребують також зменшення 

викидів, але саме від стаціонарних джерел забруднення, які у своїх викидах 

містять значні обсяги шкідливих речовин. У Млинівський та Острозький 

районах доцільно підтримувати існуючий екологічний стан шляхом 

незначного зменшення кількості викидів від стаціонарних джерел і не 

створювати несприятливі умови для погіршення екологічної ситуації. 

 

Розрахунок антропоцентричної складової екологічної безпеки. 

Антропоцентричний блок аналізуємо за показниками, які відображають 

медико-демографічний стан регіону, оскільки навколишнє середовище з 

комплексом його біотичних та абіотичних факторів завжди було і 

залишається одним з найважливіших факторів впливу на стан здоров'я 

людини та тривалість її життя, а саме безпечне середовище проживання 

людини є ядром антропоцентричного підходу в екології. 

Антропоцентрична складова дуже важлива для визначення рівня та 

якості життя населення. Адже показники, які входять до даного блоку 
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залежать від багатьох зовнішніх чинників і від стану двох попередньо 

досліджуваних блоків, зокрема ресурсного та біосферноцентричного. 

Оцінку антропоцентричної складової екологічної безпеки 

досліджуваних районів агросфери ЗВУ було проведено за 9-ма показниками 

(табл. 5.19). Оскільки такі показники як природний приріст населення та 

коефіцієнт природного приросту населення на 1000 осіб мали від’ємні 

значення, вони не були долучені до стандартизації у розрахунках 

інтегрального показника. 

Проведення стандартизації решти показників дозволило розрахувати 

частковий індекс даного блоку (табл.5.20). Так, для досліджуваних районів 

інтегральна оцінка коливалась у межах від 0,532 (Дубенський район) до 0,762 

(Острозький район), що характеризувало відповідно ризиковий та безпечний 

екологічний стан антропоцентричної складової. У ризиковому стані 

виявились також Гощанський, Костопільський, Млинівській та Рівненській 

райони. 

Перевірка стандартних похибок (M±δ) та меж довірчих рівнів 

(M±1,96∙δ) показників ресурсної складової екологічної безпеки агросфери 

ЗВУ при імовірності 95% (додаток Ж, табл. 1) відображує найвищі середні 

значення для активного туберкульозу (0,87±0,11), коефіцієнту 

народжуваності на 1000 осіб (0,86±0,08), а також природного приросту 

населення та коефіцієнту смертності на одному рівні (0,84±0,12). 
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Таблиця 5.19 

Індикатори антропоцентричної складової екологічної безпеки 

№ Назва показника 

Райони 

Гощан-

ський 

Дубен-

ський 

Здолбу-

нівський 

Костопі-

льський 

Млинів-

ський 

Острозь-

кий 

Рівненсь-

кий 

1 Чисельність населення, тис.чол 35,7 45,8 57,0 64,9 38,2 29,0 89,3 

2 Коефіцієнт народжуваності, на 1000 осіб 13,3 12,4 13,3 15,3 14,0 14,6 16,5 

3 Коефіцієнт смертності, на 1000 осіб 19,5 16,0 16,1 13,1 16,0 17,0 13,2 

4 Природний приріст населення, осіб -258,0 -183,0 -192,0 105,0 -199,0 -114,0 239,0 

5 Коефіцієнт природного приросту населення, на 1000 

осіб  
-6,2 -3,6 -2,8 2,2 -2,0 -2,4 3,3 

6 Коефіцієнти смертності з основних причин, на 100 тис. 

осіб  
1947,5 1597,2 1613,9 1312,0 1602,2 1700,7 1316,2 

7 Дитяча смертність до 1 року, осіб 4,0 5,0 8,0 15,0 4,0 1,0 7,0 

8 Активний туберкульоз, осіб  23,0 61,0 32,0 43,0 20,0 23,0 55,0 

9 Активний туберкульоз, на 100 тис. населення 64,3 73,1 56,0 66,3 52,0 52,0 62,3 
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Таблиця 5.20 

Стандартизована матриця антропоцентричної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ (p≤0,05)* 

№ Назва показника 

Райони 

Гощан-

ський 

Дубен-

ський 

Здолбу-

нівський 

Костопі-

льський 

Млинів-

ський 

Острозь-

кий 

Рівненсь-

кий 

1 Чисельність населення, тис. чол 0,3998 0,5129 0,6383 0,7268 0,4278 0,3247 1,0000 

2 Коефіцієнт народжуваності, на 1000 осіб 0,8061 0,7515 0,8061 0,9273 0,8485 0,8848 1,0000 

3 Коефіцієнт смертності, на 1000 осіб 0,6718 0,8188 0,8137 1,0000 0,8188 0,7706 0,9924 

4 Коефіцієнти смертності з основних причин, на 100 тис. 

осіб  
0,6737 0,8214 0,8129 1,0000 0,8189 0,7714 0,9968 

5 Дитяча смертність до 1 року, осіб 0,2500 0,2000 0,1250 0,0667 0,2500 1,0000 0,1429 

6 Активний туберкульоз, осіб  0,8696 0,3279 0,6250 0,4651 1,0000 0,8696 0,3636 

7 Активний туберкульоз, на 100 тис. населення 0,8087 0,7114 0,9286 0,7843 1,0000 1,0000 0,8347 

8 Інтегральний показник 0,5925 0,5322 0,5893 0,5558 0,6704 0,7615 0,6377 

Рейтинг        

Екологічний стан ризиковий безпечний ризиковий 

*Примітка: Статистична достовірність показників перевірена за t-критерієм Ст’юдента (додаток, таблиця 5) 
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Рис. 5.22. Оцінка середніх значень та похибок стандартизованих показників 

антропоцентричної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ 

 

Дещо нижчими виявились середні значення таких показників як 

активний туберкульоз (0,65±0,27), коефіцієнт природного приросту 

населення на 1000 осіб (0,71±0,34) та чисельність населення (0,58±0,23). 

Найнижчі середні значення стандартизованих показників 

антропоцентричного блоку були характерними для показника дитячої 

смертності до 1 року (0,29±0,32). 

Кореляційний аналіз (табл. 7.10) взаємозв’язків між показниками 

стандартизованих величин антропоцентричної складової екологічної безпеки 

агросфери ЗВУ та перевірка статистичної значущості коефіцієнтів кореляції 

(p≤0,05) дозволила з’ясувати, що функціональний зв’язок мали показники 

коефіцієнт смертності та коефіцієнт смертності з основних причин на 100 тис. 

осіб (r=1,000). Тісний зв’язок був характерним для показника чисельності 

населення з коефіцієнтом смертності (r=0,840) та коефіцієнтом смертності з 

основних причин на 100 тис. осіб (r=0,844). Інтегральний показник даного 

блоку мав тісну залежність із показниками дитячої смертності до 1 року 

(r=0,831) та активного туберкульозу на 100 тис. осіб (r=0,837).  
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Таблиця 5.21 

Кореляційна матриця антропоцентричної складової екологічної безпеки 

агросфери ЗВУ* 

 

Correlations (Spreadsheet51)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=7 (Casewise deletion of missing data)

Variable Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7

Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Var7

Var8

0,662

0,840 0,729

0,844 0,731 1,000

-0,594 0,020 -0,413 -0,413

-0,729 -0,195 -0,654 -0,659 0,481

-0,355 0,149 -0,237 -0,244 0,553 0,751

-0,337 0,350 -0,203 -0,203 0,831 0,621 0,837
 

*Примітка: Var 1… Var 8 – Порядковий номер показників біосферноцентричної складової екологічної безпеки ЗВУ, 

згідно табл. 6.9. Червоним кольором позначено коефіцієнти кореляції зі статистично достовірним зв’язком (р≤0,05). 
 

При проведенні покрокового регресійного аналізу показників 

антропоцентричної складової їх статистична узгодженість не була 

встановлена. Очевидно, що специфіка даного блоку має дуже складний 

характер та безліч прихованих факторів формування. Тому, диференціацію 

показників на стимулятори і дестимулятори проводимо згідно табл. 5.19 та 

табл. 5.11 (табл. 5.22). 

Таблиця 5.22 

Диференціація показників антропоцентричної складової екологічної безпеки 

на стимулятори та дестимулятори 
Показники 

стимулятори дестимулятори 

Чисельність населення, тис. чол Коефіцієнт смертності, на 1000 осіб 

Коефіцієнт народжуваності, на 1000 

осіб 

Коефіцієнти смертності з основних причин, на 

100 тис. осіб 

Природний приріст населення, осіб 
Дитяча смертність до 1 року, осіб 

Активний туберкульоз, осіб 

Коефіцієнт природного приросту 

населення, на 1000 осіб 
Активний туберкульоз, на 100 тис. населення 

 

Згідно проведеного аналізу показниками, що підвищують рівень 

небезпеки за антропоцентричним блоком є смертність населення та рівень 

захворюваності на туберкульоз. У цілому ж, для блоку антропоцентричних 

показників в Острозькому районі екологічна безпека знаходиться на рівні 

екологічно безпечного стану, тобто не призводить до порушення екологічної 
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рівноваги, а Гощанський, Дубенський, Здолбунівський, Костопільський та 

Рівненський райони характеризуються екологічно ризиковим станом.  

Визначення інтегрального стану «безпеки-небезпеки» регіону. 

Визначення інтегральної оцінки стану «безпеки-небезпеки» регіону 

проводимо з використанням показників часткових інтегральних рівнів 

екологічної безпеки трьох блоків ресурсного, біосфероцентричного та 

антропоцентричного за допомогою середнього геометричного 

Результати розрахунків інтегрального стану «безпеки-небезпеки» 

регіонів Рівненської області наводимо у вигляді табл. 5.23. 

Таблиця 5.23 

Інтегральний рівень екологічної безпеки регіону Рівненської області 

Райони 

Блоки Інтегра-

льний 

показник 

Рейтинг 
Екологіч-

ний стан 
Ресурс-

ний 

біосферо-

центричний 

антропоцен-

тричний 

Гощанський  0,2597 0,3876 0,5925 0,3907 5 

загроз-

ливий  

Дубенський  0,3984 0,225 0,5322 0,3627 3 

Здолбунівський  0,2944 0,1485 0,5893 0,2953 1 

Костопільський  0,4027 0,2221 0,5558 0,3677 4 

Млинівський  0,3908 0,5301 0,6704 0,5179 6 
ризиковий 

Острозький  0,5099 0,6432 0,7615 0,6297 7 

Рівненський  0,4152 0,1377 0,6377 0,3316 2 загроз-

ливий  Регіон 0,3735 0,2800 0,6159 0,4009  

 

Отже, після проведеного розрахунку інтегральних показників 

екологічної безпеки, ми отримали, що Гощанський, Дубенський, 

Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони характеризуються 

екологічно загрозливим станом, а Млинівський та Острозький – екологічно 

ризиковим. При цьому, у кожному досліджуваному районі ресурсний, 

біосферноцентричний та антропоцентричний блоки мають певну подібність з 

іншими районами, що важливо з огляду аналізу формування інтегрального 

стану «безпеки-небезпеки» агросфери в зоні впливу урбосистеми.  

У результаті кластерного аналізу ці подібності були відзначені в 

вигляді кластерів та субкластерів районів за відповідним блоком. 
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Так, у ресурсному блоці (рис. 5.23) чітко відстежуються кластери 

Гощанського і Здоблунівського, а також Дубенського і Рівненського районів, 

які формують субкластер разом із Млинівським районом. Окремі позиції 

займають Острозький та Костопільський райони. Очевидно, такий розподіл 

зумовлено своєрідністю використаних показників ресурсного блоку в 

окремих районах, що підтверджує важливість пошуку об’єктивних 

індикативних підходів до оцінок «безпеки-небезпеки» агросфери ЗВУ. 

Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Linkage Distance

Костопільський

Острозький

Млинівський

Рівненський

Дубенський

Здолбунівський

Гощанський

 

Рис. 5.23. Дендрограма подібності стандартизованих величин ресурсного 

блоку «безпеки-небезпеки» досліджуваних районів агросфери ЗВУ 

 

У біосферноцентричному блоці (рис. 5.24) виокремлюється один 

кластер Дубенський та Костопільській райони, які разом із Здолбунівським 

та Рівненським районом формують субкластер. Окремі позиції мають 

Гощанський, Млинівській та Острозький райони. 
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Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Linkage Distance

Острозький

Млинівський

Рівненський

Здолбунівський

Костопільський

Дубенський

Гощанський

 
 

Рис. 5.24. Дендрограма подібності стандартизованих величин 

біосферноцентричного блоку «безпеки-небезпеки» досліджуваних районів 

агросфери ЗВУ 

 
Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Linkage Distance

Острозький

Рівненський

Костопільський

Здолбунівський

Дубенський

Млинівський

Гощанський

 
 

Рис. 5.25. Дендрограма подібності стандартизованих величин 

антропоцентричного блоку «безпеки-небезпеки» досліджуваних районів 

агросфери ЗВУ 

 

Антропоцентричний блок (рис. 5.25) агросфери ЗВУ має два кластери. 

Зокрема, це кластер Гощанського та Милинівського районів і кластер 

Костопільського і Рівненського районів. Останні разом із Здолбунівським та 

Дубенським районом формують субкластер. Острозький район займає 

окрему позицію. 

Інтегральний показник (рис. 5.27) виділяє кластер Гощанського та 

Млинівського районів, та кластер Дубенського і Рівненського, які разом із 

Костопільським і Здолбунівським районами формують субкластер. 

Гощанський та Острозький райони займають окремі позиції. 
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Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

Linkage Distance

Острозький

Здолбунівський

Костопільський

Рівненський

Дубенський

Млинівський

Гощанський

 

Рис. 5.26. Дендрограма подібності стандартизованих величин 

антропоцентричного блоку «безпеки-небезпеки» досліджуваних районів 

агросфери ЗВУ 

 

Відстежена подібність блоків свідчить про складний характер 

формування екологічної «безпеки-небезпеки» агросфери ЗВУ, що 

складається з численних комбінацій показників, подібностей та відмінностей 

між ними, які зрештою обумовлюють загальну ситуацію. 

Загалом, досліджуваний регіон характеризується екологічно 

загрозливим станом екологічної безпеки. Для стабілізації даної ситуації 

потрібно сформувати і впровадити певні стратегії забезпечення екологічної 

безпеки регіонів. 

 

5.5.  Формування матриці критичних станів  

Використавши основні результати оцінювання екологічної безпеки 

агросфери зони впливу урбосистеми міста Рівне за групами індикаторів 

ресурсного, біосферноцентричного та антропоцентричного блоків [576-581 ] 

нами проведено ранжування показників та створена матриця критичних 

станів (табл.5.23 – 5.24). ). Встановлено, що із 20 показників ресурсного 

блоку 14 знаходяться в загрозливому та небезпечному станах. Це показники 

які характеризують структуру використання земельних ресурсів, водних та 

стану лісових ресурсів. Слід зазначити, що для кожного адміністративного 

району набір індикаторів, що будуть сигналізувати про кризові явища є 

різний. Разом з тим такі показники, як розораність території, внесення 
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органічних добрив, обсяги використання свіжої води на господарсько-питні 

потреби потрібно відслідковувати для кожного району.  

Таблиця 5.23 

Матриця критичних станів ресурсної складової екологічної безпеки 

агросфери ЗВУ 

№ Назва показника 
Райони* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Розораність території, %  ЕЗС - ЕЗС - ЕЗС - ЕЗС 

2 

Внесення добрив на 1 га 

посів. площі, кг 

мінеральних  

- - - ЕНС - ЕЗС - 

3 органічних ЕЗС ЕЗС - ЕЗС ЕЗС ЕЗС - 

4 

Обсяг використання 

свіжої води, млн. м
3
, в 

т.ч.:  

- ЕЗС - - - - - 

5 
на господарсько-питні 

потреби, млн. м
3
 

ЕНС ЕЗС ЕНС ЕНС ЕЗС - ЕНС 

6 
виробн. потреби, млн. м

3
 

та  
- ЕНС ЕЗС - - - ЕЗС 

7 

Обсяг оборотної та 

послідовно(повторно) 

використаної водн, млн. 

м
3
 

- - ЕЗС - - - - 

8 

Частка оборотної води у 

заг. обсязі використання 

на виробничі потреби 

- - ЕНС - - - - 

9 

Питоме використання 

свіжої води на 

господарсько-питні 

потреби, м
3 

ЕЗС - ЕНС ЕЗС ЕЗС - ЕНС 

10 
Площа вкритих лісом 

земель, тис. га 
ЕНС - ЕЗС - ЕНС ЕЗС ЕЗС 

11 Лісистість території, % ЕНС - - - ЕЗС - - 

12 
Обсяг заготівлі ліквідної 

деревини, тис. м
3 - ЕНС - ЕНС ЕНС ЕНС ЕНС 

13 
Обсяг лісовідновлення на 

землях лісового фонду, га 
ЕНС - ЕНС - ЕЗС - - 

14 
Обсяг посадки та посіву 

лісу, га 
ЕНС - ЕНС - ЕЗС - - 

*Примітка: 1 - Гощанський; 2 - Дубенський; 3- Здолбунівський; 4- Костопільський; 5- 

Млинівський; 6 –Острозький; 7 – Рівненський. 
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Таблиця 5.24 

Матриця критичних станів біосферноцентричної складової екологічної 

безпеки агросфери ЗВУ 

*Примітка: 1-Гощанський; 2 - Дубенський; 3- Здолбунівський; 4- Костопільський; 5- Млинівський; 

6 –Острозький; 7 – Рівненський; ** скидання забруднених зворотних вод, вод без очищення. 

 

№ Назва показника 
Райони 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Обсяг викидів шкідл. реч., тис. т.,  - - ЕНС ЕЗС - - ЕЗС 

2 -стаціонарними джерелами;  ЕЗС ЕНС ЕНС ЕНС - - ЕНС 

3 - пересувними джерелами;  - - ЕЗС - - - ЕЗС 

4 Питома вага регіону у загальних 

обсягах викидів  
- - ЕНС ЕЗС - - ЕЗС 

5 Викиди шкідливих речовин 

стаціонарними джерелами, т : 

діоксиду сірки 

- ЕНС ЕНС ЕНС - - ЕНС 

6 діоксиду азоту ЕНС ЕНС ЕНС ЕНС - - ЕНС 

7 метану ЕНС - - ЕНС ЕНС ЕНС ЕНС 

8 оксиду вуглецю ЕНС ЕНС ЕНС ЕНС - - ЕНС 

9 не метанових летких орган. сполук - ЕЗС - - - - - 

10 Сумарніні питомі викиди шкідл. 

речовин т/км
2
 

- - ЕНС - - - ЕЗС 

11 Викиди шкідливих речовин 

автотранспортом, т: діоксиду сірки 
- - ЕЗС - ЕЗС - - 

12 діоксиду азоту - - ЕЗС - ЕЗС - ЕЗС 

13 метану - - ЕЗС ЕЗС ЕЗС - ЕЗС 

14 оксиду вуглецю - - ЕЗС - - - ЕЗС 

15 оксиду азоту - - ЕНС - - - - 

16 сажі - - ЕЗС - ЕЗС - ЕЗС 

17 не метанових летких органічних 

сполук 
- - ЕЗС -  - ЕЗС 

18 Обсяг загальн. Водо-ння**, тис. м
3
 - ЕЗС - -  - ЕЗС 

19 Обсяг утворених промислових 

токсичних відходів, тис. т 
ЕНС ЕНС ЕНС ЕНС - - ЕНС 

20 Питомий обсяг утворення та 

наявності пром. відходів на одиницю 

площі регіону, т/км
2
 

ЕНС ЕЗС ЕНС ЕНС - - ЕНС 

21 Обсяги утворення відходів І-ІІІ класу 

небезпеки, т та їх  
- ЕНС ЕНС ЕНС - ЕНС ЕНС 

22 Питома вага відходів І-ІІІ класу у 

наявному обсязі відходів, % 
- ЕНС ЕНС ЕНС ЕНС ЕНС ЕНС 

23 Кіл-ть хім. небезпечних об'єктів, од.  - ЕЗС ЕЗС ЕЗС - - ЕНС 
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Таблиця 5.25 

Стандартизована матриця антропоцентричної складової екологічної безпеки 

агросфери ЗВУ 

*Примітка: 1 - Гощанський; 2 - Дубенський; 3- Здолбунівський; 4- Костопільський; 5- 

Млинівський; 6 –Острозький; 7 – Рівненський. 

 

Проведений аналіз біосферноцентричної складової екологічної безпеки 

досліджуваних районів агросфери за 25 індикаторами встановив, що за 

набором індикаторів для двох адміністративних районів Рівненського та 

Здолбунівського характерний екологічно-небезпечний стан. Кризові явища 

формуються за рахунок техногенного навантаження шкідливими речовинами 

атмосферного повітря, водних ресурсів, промисловими відходами практично 

для всієї території агросфери ЗВУ. 

Оцінка антропоцентричної складової екологічної безпеки агросфери 

ЗВУ проведена з використанням 9-ти показників встановила, що кризові 

явища медико-демографічної складової зумовлені дитячою смертністю до 1 

року.  

Проведення кластерного аналізу дозволило прослідкувати подібність 

вкладу кожного з показників у відповідних блоках з метою виокремлення їх у 

якості індикативних при проведенні систематичного моніторингу (рис. 5.17-

5.29). 

Так, у ресурсному блоці (рис. 5.27) простежується 6 кластерів: площа 

сільськогосподарських угідь та площа ріллі; сільськогосподарська освоєність 

території та виробництво с/г продукції з одиниці сільгоспугідь; індекс 

водоспоживання та загальний запас деревини; розораність і лісистість; 

№ Назва показника Райони* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Чисельність населення, 

тис.чол 
ЕЗС - - - ЕЗС ЕЗС - 

2 
Дитяча смертність до 1 року, 

осіб 
ЕЗС ЕЗС ЕНС ЕНС ЕНС 1,0000 ЕНС 

3 Активний туберкульоз, осіб  - ЕЗС - ЕЗС - - ЕЗС 
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Single Linkage

Euclidean distances

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Linkage Distance

Обсяг заготівлі ліквідної деревини, тис. м
3

Внесення органічних добрив на 1 га посівної площі, кг

Частка оборотної води у загальному обсязі використання на виробничі потреби, %

на виробничі потреби, млн. м
3 та

Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води, млн. м
3

Обсяг посадки та посіву лісу, га

Обсяг лісовідновлення на землях лісового фонду, га

Площа вкритих лісом земель, тис.  га

Питоме використання свіжої води на господарсько-питні потреби, м
3

на господарсько-питні потреби, млн. м
3;

Обсяг використання свіжої води, млн. м
3, в т.ч.:

Лісистість території, %

Розораність території, %

Загальний запас деревини, млн. м
3

Індекс водоспоживання, %

Внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі, кг

Виробництво сільськогосподарської продукції з одиниці сільгоспугідь, тис. грн/га

Сільськогосподарська освоєність території, %

Площа ріллі, тис. га

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га

 

Рис. 5.27. Дендрограма подібності показників ресурсного блоку «безпеки-небезпеки» агросфери ЗВУ 
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Tree Diagram for 25  Variables

Single Linkage

Euclidean distances

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Linkage Distance

Індекс викидів шкідливих речовин, %
метану

неметанових летких органічних сполук
Обсяг загального водовідведення (скидання забруднених зворотних вод, вод без очищення), тис. м3

Індекс водовідведення та скидання забруднених вод, %
Питомий обсяг утворення та наявності промислових відходів на одиницю площі регіону, т/км2

діоксиду азоту
оксиду вуглецю

Обсяг утворених промислових токсичних відходів, тис. т
стаціонарними джерелами

Питома вага відходів І-ІІІ класу у наявному обсязі відходів, %
Обсяги утворення відходів І-ІІІ класу небезпеки, т

Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами, т діоксиду сірки
оксиду азоту

Кількість хімічно небезпечних об'єктів, од.
Сумарні питомі викиди шкідливих речовин, т/км2

сажі
діоксиду азоту

Викиди шкідливих речовин автотранспортом,  т:
метану

неметанових летких органічних сполук
оксиду вуглецю

пересувними джерелами
Питома вага регіону у загальних обсягах викидів

Обсяг викидів шкідливих речовин, тис. т., в т.ч.:

 
 

Рис. 5.28. Дендрограма подібності показників біосферноцентричного блоку «безпеки-небезпеки» агросфери ЗВУ 
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Single Linkage

Euclidean distances

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Linkage Distance

Дитяча смертність до 1 року, осіб

Активний туберкульоз, осіб

Активний туберкульоз,  на 100 тис. населення

Коефіцієнти смертності з основних причин, на 100 тис. осіб

Коефіцієнт смертності, на 1000 осіб

Коефіцієнт народжуваності, на 1000 осіб

Чисельність населення, тис. чол

 
 

 

 Рис. 5.29. Дендрограма подібності показників антропоцентричного блоку «безпеки-небезпеки» агросфери ЗВУ 

 



356 

 

обсяг використання свіжої води на господарсько-питні потреби і питоме 

використання свіжої води на господарсько-питні потреби; обсяг лісовідновлення на 

землях лісового фонду і обсяг посадки та посіву лісу. 

Серед подібності показників біосферноцентричного (рис. 5.30) блоку 

виділяється п’ять кластерів: обсяг викидів шкідливих речовин і питома вага регіону 

в загальних викидах; обсяг викидів шкідливих речовин пересувними джерелами та 

вміст оксиду вуглецю в них; вміст діоксиду азоту і сажі в викидах шкідливих 

речовин автотранспортом; викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами та 

обсягів утворення токсичних відходів; вмісту діоксиду азоту в викидах шлідливих 

речовин стаціонарними джерелами і питомий обсяг утворення та наявності 

промислових відходів на одиницю площі.  

Показники антропоцентричного блоку (рис. 5.29) при кластерному аналізі 

підтвердили свою складну траєкторію формування та вкладу в екологічну «безпеку-

небезпеку» агросфери ЗВУ, що доводить наявність лише одного кластеру, зокрема 

коефіцієнт смертності та коефіцієнт смертності з основних причин на 1000 осіб, які 

мають підтвердження свого функціонального зв’язку і за результатами 

кореляційного аналізу також. 

Базуючись на цих дослідженнях нами виділені показники, які потрібно 

відстежувати при проведені систематичного моніторингу (табл.5.26). Це дозволить 

проводити спостереження, оцінювання та прогноз за станом підсистем агросфери 

ЗВУ, які піддаються значному антропогенному впливу, в тому числі і урбосистеми 

міста Рівного.  

Таким чином, в результати досліджень запропоновано алгоритм виявлення 

кризових явищ агросфери ЗВУ з використанням системи показників, які дозволяють 

відслідкувати стан певних підсистем агросфери та опосередковано врахувати 

впливи антропогенних факторів через виявлення певних наслідків. 
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Таблиця 5.26 

Моніторинг кризових явищ агросфери ЗВУ 

Р
ай

о
н

и
*
 

Систематичний моніторинг 

М
о

н
іт

о
р
и

н
г 

д
о

в
к
іл

л
я
 

Блокові показники, що відображають кризові явища  

Ресурсний  Біосферноцентричний  Антропоцентричний  

1 1,2**,5,9 - 14 2,6,7,8,19,20 1,2 Е***, 

АП, ПВ, 

МЗ, МГ  

2 3,45,6,12 2,5,6,8,9,18 -23 2,3 

3 1,5,6,7,8,9,10,13,14 1 - 6,8, 10 - 23 2 

4 2,3,5,9,12 1 -8,13,19 - 23 2,3 

5 1,3,5,9,10 - 14 7,11,12,13,15,22 1,2 

6 2,3,10,12 7,21,22 1 

7 1,5,6,9,10,12 1 -7, 9 - 23 2,3 

*Примітка: 1 - Гощанський; 2 - Дубенський; 3- Здолбунівський; 4- Костопільський; 5- Млинівський; 6 –

Острозький; 7 – Рівненський; ** показники відповідних блоків (табл.7.1-7.3); ***Е - екологічний, АП- 

атмосферного повітря, ПВ - поверхневих вод, МЗ – моніторинг земель, МГ – моніторинг ґрунтів 

 

Для прийняття управлінських рішень, щодо збалансування агросфери ЗВУ, 

через усунення кризових явищ запропонована система моніторингу, яка  складається 

з базового та систематичного моніторингу, яка доповнена моніторингом основних 

складових довкілля. Ця система дозволить не тільки виявляти кризові явища, але й 

відслідковувати причини їхнього виникнення, та формувати рекомендації щодо 

їхнього усунення. 

 

Висновки до розділу 5:  

1. Встановлено, що 65% досліджуваної території використовують для 

сількогосподарського виробництва,  близько 30% становить природна 

складова (ліси, луки, пасовища та інше), 3 % припадає на забудовані землі. 

Виробниче середовище представлено агропромисловим виробництвом (38,6 % 

- тваринництво, 61,4 % - рослинництво), питома вага якого у загальному 

обсязі області складає 49,2 %. та розвинутим транспортним комплексом. В 
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зоні дослідження наявні дороги Європейського, міжнародного та 

регіонального значення. Встановлено, що найбільша кількість та щільність 

населення спостерігається у Рівненському та Здолбунівському районах 

2. Оцінка екологічної стабільності території та рівня антропогенного 

навантаження на земельні ресурси встановила, що за період з 1990 року 

агроланшафти агросфери ЗВУ змінювали свій стан від незадовільного (1990 р, 

2006 р.) до задовільного (2013р). У межах агросфери ЗВУ за останні 

десятиліття виділено 5 екотипів територій з екологічним станом від 

оптимального (Костопільський район, 2006 р.) до критичного (Гощанський, 

Млинівські райони 1990р., 2006р.). Деградовані агроландшафти з кризовим і 

критичним екологічним станом (III-й та IV-й екотипи) характерні для 

Гощанського, Млинівського, Рівненського районів. Для агроланшафтів 

Рівненського району, характерний ІІІ екотип території за весь період 

спостережень, а зменшення частки ріллі до 56 % не призвело до покращення 

ситуації. Агросфера ЗВУ характеризується середньою стабільністю території з 

підвищеним рівнем антропогенного навантаження. 

3. Дослідження навантаження на повітряний басейн агросфери встановили, що 

51% забруднюючих речовин стаціонарні джерела викидають у Рівненському 

та Здолбунівських районах. Виявлено,що у формуванні сумарних викидів ЗР у 

атмосферне повітря агросфери переважають пересувні джерела їхній вклад 

становить в середньому 75 % . Встановлено три групи районів агросфери за 

показником вкладу викидів ЗВ пересувними джерелами у сумарні викиди (% ) 

так до першої групи до 55 % відносимо Здолбунівський район, до другої (55 – 

90%) – Рівненський (72 %), Дубенський (76%), Костопільський (81%) райони. 

У третю групу ввійшли Млинівський та Острозький райони, де % викидів від 

пересувних джерел у сумарних викидах складає більше 90%.  

4. Визначено розбалансування агросфери ЗВУ за трьома блоками: ресурсним, 

біосферноцентричним, антропоцентричним, з врахуванням стимуляторів та 

дестимуляторів. Визначено, що урбосистема значну підсилює роль 

дестимуляторів у формуванні сталості агросфери, так кількість, рівень 
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залучення і виснаження, раціональність та ефективність використання 

природних ресурсів (водних, лісових, земельних найнищим є для Гощанського 

району з інтегральним показником ресурсної склдової 0,2597–стан 

загрозливий). Екологічно-небезпечні стани за окремими показниками 

відзначено для Рівненського та Здолбунівського районів. 

5. Встановлено підвищення рівеня небезпеки за антропоцентричним блоком є 

смертність населення та рівень захворюваності на туберкульоз. За 

результатами розрахунку інтегральних показників екологічної безпеки 

встановлено, що Гощанський, Дубенський, Здолбунівський, Костопільський та 

Рівненський райони характеризуються екологічно загрозливим станом, а 

Млинівський та Острозький – екологічно ризиковим.  

6. Кореляційний аналіз дозволив з’ясувати взаємозв’язки між показниками 

ресурсної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ, визначено, що з 

інтегральним показником ресурсної складової статистично достовірний тісний 

зв’язок мали лише три його складові: індекс водоспоживання (r=0,838); 

питоме використання свіжої води на господарсько-питні потреби (r=0,762) та 

обсяг заготівлі ліквідної деревини (r=-0,857). Що підтверджує роль 

урбосистеми. 

7. З інтегральним показником біосферноцентричної складової дуже тісний 

зв’язок мав показник обсягу викидів шкідливих речовин стаціонарними 

джерелами (r=0,959). Тісний зв’язок був характерним із загальним обсягом 

викидів шкідливих речовин (r=0,854) та обсягом викидів шкідливих речовин 

пересувними джерелами (r=0,857), а також із питомою вагою регіону у загальних 

обсягах викидів (r=0,863), вмістом оксиду вуглецю в складі викидів шкідливих 

речовин стаціонарними джерелами (r=0,899) та вмістом оксиду вуглецю в складі 

викидів шкідливих речовин автотранспортом (r=0,799). Проведення кластерного 

аналізу дозволило прослідкувати подібність вкладу кожного з показників у 

відповідних блоках з метою виокремлення їх у якості індикативних при 

проведенні систематичного моніторингу  
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РОЗДІЛ 6 

 

СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АГРОСФЕРИ ЗВУ 

 

 Узагальнюючи підходи до оцінювання соціо-економіко-екологічного стану 

регіонів, територій нами вибраний алгоритм, та розроблена авторська методика, що 

передбачає розрахунок індексу соціо-еколого-економічного розвитку територій з 

використанням інтегрованих, агрегованих та базових показників. Такий підхід 

широко апробований у роботах Клименка М.О., Люльчика В.О., Герасимчук З., 

Прищепи А.М, Клименко Л.В., Брежицької О.А. [380-390, 396, 401, 434, 581] та 

інших. Перевагою цієї методики є те, що систему базових індикаторів можна 

змінювати (розширювати або звужувати), враховуючи певні особливості тих чи 

інших територій. Особливості методики: методологічною основою цієї оцінки є 

системний підхід, який враховує рівноцінні взаємозв’язки між соціо-економічним та 

екологічним станом території, застосовується згортання показників від нижчого до 

вищого рівня (4 основні рівні оцінки), між показниками всіх рівнів присутні лише 

вертикально підпорядковані зв’язки, всі базові показники є рівноцінними, які 

приводять до нормованого вигляду з врахуванням їх стимулюючої, чи 

дестимулюючої дії на соціо-економіко-екологічних стан. Оцінювання всіх рівнів: 

нормованих, агрегованих, інтегрованих показників та індексу здійснюють за 

шкалою від 0 (критичний стан) до 1 (еталонний стан). Інтервали максимальних та 

мінімальних значень базових показників дозволено визначати як згідно 

нормативних значень так і за кращими та гіршими показниками із вибірки даних.  

Оцінювання соціо-економіко-екологічного стану території будемо проводити за 

найменшою адміністративно-територіальною одиницею - сільською радою, яка 

вміщує декілька сіл та характеризується певною площею, виробництвом, кількістю 

населення, використанням природних ресурсів.  
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6.1. Соціо-економічний стан агросфери 

В основу аналітичного дослідження соціо-економічного  функціонування СНП 

покладено систему показників (індикаторів) регіональної та місцевої статистичної 

звітності. У групу соціальних показників входять такі агреговані показники: 

демографічні; інфраструктурні; забезпеченості людськими та інтелектуальними 

ресурсами, у групу економічних: транспортне забезпечення, безробіття. Зупинимося 

на більш детальному аналізі. 

Демографічний аналіз розпочинаємо здійснювати з вивчення чисельності 

населення, показників народжуваності, смертності та природного приросту та 

структури населення.  

Демографічні показники та показники забезпечення людськими та 

інтелектуальними ресурсами можуть підтвердити або спростувати твердження, що 

урбанізаційні процеси формують явища демографічної кризи в сільській 

місцевості.[225, 228], за рахунок значних міграційних потоків молоді до міста та 

вимивання людських та інтелектуаних ресурсів. 

Показники які характеризують стан соціальної та інженерної інфраструктури 

дозволяють проводити моніторинг доступності базових соціальних послуг для 

сільського населення. Соціальна інфраструктура агросфери СНП є частиною 

соціально-інфраструктурного комплексу має свої відмінні риси, обумовлені 

особливостями як сільського розселення так і сільськогосподарського виробництва 

й праці. [290].  

Відомо, що транспортна система значно впливає на функціонування економіки. 

Забезпечення транспортними магістралями сільських територій дозволяє успішно 

розвиватися цим територіям [230]. За мінімальне значення обираємо 1 маршрут за 

максимальне - більше 10-15.  

Розвиток економічної підсистеми оцінюють за показником безробіття. 

Безробітними вважаються працездатні громадяни, які шукають роботу, 

зареєстровані на біржі праці і не мають реальної можливості отримати працю у 

відповідності зі своїми освіченістю, профілем, трудовими навичками.  



362 

 

Таким чином, в основу аналітичного дослідження соціо-економічного стану 

агросфери СНП покладено систему показників (індикаторів) місцевої статистичної 

звітності, які об’єднані в агреговані показники: демографічні; інфраструктурні; 

забезпеченості людськими та інтелектуальними ресурсами, транспортного 

забезпечення та безробіття.  

Підбір максимальних та мінімальних показників для проведення нормування 

проводимо згідно нормативних значень, або виходячи з соціо-економічної ситуації 

регіону, досліджуваної території.  

Так, нормування показників типу вікової структури проводимо за типологією 

структури населення Г. Зундберга (табл. 6.1) 

Таблиця 6.1 

Типи вікової структури населення[228] 

Покоління Інтервал віку, 

років 

Частка поколінь за їх типами 

прогресивний стаціонарний Регресивний 

Діти 0-14 40 27 20 

Батьки 15-49 50 50 50 

Прабатьки 50+ 10 23 30 

 

При цьому мінімальні показники характеризують регресивний тип вікової 

структури, де прабатьки помітно перевищують кількість дітей, а максимальні 

показники – прогресивну структуру, тобто структуру населення, що швидко 

збільшується.  

Чисельність населення оцінюємо за показниками, які характеризують типи 

поселень за людністю, зокрема за мінімальні показники беремо 500 жителів, тобто ці 

сільські населені пункти, що відносяться до малих, за максимальні понад 5000 тисяч, 

ті що характеризують великі поселення. За дослідженнями [230] встановлено, що 

закономірним негативним демографічним явищем сьогодення агросфери є 

зменшення кількості великих сіл та зникнення малих сіл та хуторів.  

Для більш детальної демографічної характеристики визначаємо такі показники 

як загальні показник народжуваності, смертності та природний приріст. Значення 

загального коефіцієнта народжуваності використовують для оцінки типу 

відтворення населення. Для однорічних періодів часу загальний коефіцієнт 
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народжуваності розраховується як відношення річного числа народжень до 

середньорічного населення. За мінімум приймаємо 15 на 1000 осіб, що характеризує 

низький рівень народжуваності, за максимальний – 30, що характеризує високий 

рівень народжуваності.  

Загальний коефіцієнт смертності, який відображає відношення числа смертей в 

населенні за певний період до середньої кількості населення; виражається у проміле, 

як число смертей на 1000 населення. Для однорічних періодів часу загальний 

коефіцієнт смертності розраховується як відношення річного числа смертей до 

середньорічного населення. 

За мінімум цього показника приймаємо низьку смертність, що характеризується 

значенням менше 10 осіб на 1000 населення, за максимум – більше 25 осіб на 1000 

населення. 

Природний приріст оцінюємо коефіцієнтом природного приросту, який 

розраховується як відношення різниці між числом народжень та числом смертей в 

населенні за період до середньої чисельності населення за цей же період, помножене 

на 1000; виражається в проміле. Простіше може розраховуватись як різниця між 

загальним коефіцієнтом народжуваності і загальним коефіцієнтом смертності. 

Мінімальний показник беремо за менший – 1, тобто відбувається спад росту 

населення, максимальний – за + 10. 

Соціальна інфраструктура села – це сукупність об’єктів, що забезпечують 

задоволення потреб сільського населення шляхом надання благ та опосередковано 

впливають на ефективність виробництва через основну продуктивну силу – людей 

на визначеній території [230]. Соціальна інфраструктура села є важливим чинником 

економічного характеру, який здійснює найбільший вплив на відтворення трудового 

потенціалу сільського населення.Кожен сільський населений пункт повинен мати 

широкий комплекс медичного, культурного, навчально-виховного, побутового, 

торгового обслуговування та мати транспортну інфраструктуру, або як відмічає 

перебувати в зоні нормативної транспортної доступності. 

Складові інфраструктури, зокрема сільрада, заклади освіти, дитячі дошкільні 

заклади, медичні заклади, торгівельні заклади, відділення зв’язку, підприємства 
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побуту, приватний сектор оцінюють за 5-ти бальною шкалою: 0 – відсутність 

елемента структури; 1 – наявність одного з показників (електрифікації, газифікації, 

водозабезпечення, каналізації); 2,3,4 – наявність 2-х, 3-х або 4-х з вказаних 

показників. 

Оцінка демографічного стану. Нами проведений аналіз демографічного стану 

з використанням таких показників які чисельність населення, показники 

народжуваності, смертності, природного приросту населення та типу вікової 

структури. Встановлено, що у досліджуваній агросфері ЗВУ є СНП які за типом 

поселення відносимо до середніх та великих сіл (табл.6.2). 4,4 % населення 

агросфери ЗВУ проживаєє у середніх СНП, 3,1 % населення у великих поселеннях з 

чисельністю понад 5 тис. осіб. 

Таблиця 6.2. 

Типізація СНП агросфери ЗВУ за кількістю мешканців 

Тип поселення Кількість жителів, осіб % від загальної 

кількості населення 

Демографічна ситуація 

Великі поселення Понад 5 000 3,1  Задовільна та середня 

3001 - 5000 9,6 

2001 – 3000  14,1 

1001 – 2000  43,3 

501- 1000 25,5  

Середні  200-500 4,4 Задовільна та погана 

 

Так, Мальованська сілська рада має лише 219 осіб, а Зорянська 10785 осіб. На 

рис. 6.1 (а, б,в,г) представлені гістограма розподілу СНП за чисельністю населення, 

як видно з рисунків лише Зорянська, Шпанівська, Корнинська, Оженинська, 

Здовбицька та Городоцька сільські ради (за винятком першої, розміщені у 15-км зоні 

від м. Рівного) перевищують щільність населення 5000 осіб, в середньому 

чисельність населення для сільських рад становить 1386,5 осіб. Відзначено (рис.6.1 

г) значну кількість периферійних населених пунктів, які мають чисельність 

населення менше 200 осіб, виявлено зникаючі хутори. Великі поселення, як правила 

сконцентровані навколо міста Рівного та автомагістралей.  
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а)  

  

б)                                           в) 

 

 

г) 

Рис. 6.1. Розподіл СНП за чисельністю населення, а) вся вибірка СНП, б) СНП з 

чисельністю населення 10 785 до 2000 осіб; в) СНП з чисельністю населення 2 000 – 

1000 осіб; г) СНП з чисельністю населення 1000 тис. до 219 осіб 
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На підтвердження цього нами проаналізований показник щільності 

населення СНП та побудована карта (рис. 7.2). Як видно з рисунка найбільша 

щільність спостерігається навколо великих та малих міст та транспортних 

магістралей, що цілком підтверджує дослідження [230] про закономірності 

розселення населення навколо великих міст. Так у 15-км зоні сконцентровано до 15 

% населення досліджуваного регіону, а у 30-км – всі 36 %. У 50-км – зоні навколо 

міста знаходиться до 70% населення, поселення яких щільно розміщені біля 

транспортних магістралей.  

Аналіз народжуваності, смертності та природного приросту СНП агросфери ЗВУ 

встановив основні демографічні зміни, які чітко відображають основні демографічні 

процеси нашої держави.  Коефіцієнт народжуваності коливається від 0,4 до 24,0 

народжених на 1000 осіб. 

Так народжуваність у Радянській та Берегівській сільських радах становить 

0,55 та 0,4 на 1000 осіб, а в Посниківській (24), Злазненській (19,3), Яполотьській 

(18,0), Деражненській (15,7), Малолюбашанській (15,2) - більше 15 на 1000 осіб. В 

середньому народжуваність СНП агросфери ЗВУ становить 4,2 на 1000 осіб. Отож 

лише три сільських ради мають середній рівень загального коефіцієнта 

народжуваності, всі інші – низький рівень. Нами сформована таблиця розподілу 

СНП за загальним коефіцієнтом народжуваності (табл. 6.3). Визначено що 84,2% 

СНП мають наднизький загальний коефіцієнт народжування в межах 1,1 – 10,0 на 

1000 осіб. 
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Рис. 6.2.Щільність населення СНП, осіб/км
2
 

 

Таблиця 6.3. 

  

Типізація СНП агросфери ЗВУ за коефіцієнтом народжуваності, на 1000 осіб 

Народжуваність на 1000 

осіб 

Відсоток СНП агросфери 

ЗВУ, % 

Тип народжуваності  

Більше 15,0 3,1 Низький  

10,1 -15,0 11,3 Дуже низький 

1,1-10,0 84,2 Наднизький  

Менше 1 1,3 Наднизький  
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На фоні низьких загальних коефіцієнтів народжуваності (рис. 6.3) 

відслідковується високі коефіцієнти смертності (рис.6.4) . Як видно з рис. 6.4 

коефіцієнт загальної смертності коливається від 24,4 на 1000 осіб для Новосільської 

СР до 0,67 на 1000 осіб для Дулібськаї СР. Встановлено, що середній показник для 

СНП агросфери становить 7,6 на 1000 осіб і відповідає низькому рівню смертності. 

Високий рівень смертності характерний для 7,7 % СНП агросфери. 

Досліджено, що для СНП агросфери ЗВУ сформований такий тип 

відтворення населення для якого характерні наднизькі значення народжуваності та 

низькі, середні  показники смертності. Це в свою чергу формує негативний приріст 

населення (табл.6.4, рис.6.5).   

 

Таблиця 6.4. 

 Типізація СНП агросфери ЗВУ за загальним коефіцієнтом смертності, на 

1000 осіб 

Смертність на 1000 осіб 

[582] 

Відсоток СНП агросфери 

ЗВУ, % 

Характеристика  

До 10 72,9 Низький рівень 

10- 15 19,4 Середній рівень 

15-25 7,7 Високий рівень 

25 і більше  0 Дуже високий рівень  
Садовнікова Н.А. Статистика режим доступу https://stud.com.ua/20654/statistika/statistika 

 

Таблиця 6.5 

Типізація СПН агросфери ЗВУ за загальним коефіцієнтом природного приросту 

(зниження) населення на 1000 осіб  

Природний приріст на 

1000 осіб [582] 

Відсоток СНП агросфери 

ЗВУ, % 

Характеристика  

Більше 10 0,6 Приріст позитивний 

5 – 10  1,4 Приріст позитивний 

5-1  22 Приріст позитивний 

0-1 8,6 Приріст позитивний 

(-1) -0 3,5  Приріст негативний 

(-5) – (-1) 41,8 Приріст негативний 

(-5) – (-10) 19,6  Приріст негативний 

Менше (-10)  2,5  Приріст негативний 

 
 

 

https://stud.com.ua/20654/statistika/statistika
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Рис. 6.3. Розподіл СНП агросфери ЗВУ за загальним коефіцієнтом 

народжуваності 

 

Рис.6.4. Розподіл СНП агросфери ЗВУ за загальним коефіцієнтом 

народжуваності 

 

 

Рис.6.5. Розподіл СНП агросфери ЗВУ за коефіцієнтом природного приросту. 
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Коефіцієнт природного приросту населення агросфери ЗВУ коливається від 

+14,6 на 1000 осіб для Посниківської СР до ((– 16,3) на 1000 осіб для Новосільської 

СР. Середнє значення становить (-2,6) на 1000 осіб. Слід зазначити, що середні 

значення для 30-км зони навколо міста є меншими за середні та становить (– 0,7) на 

1000 осіб. Такий стан показників природнього просту СНП агросфери ЗВУ вочевидь 

зумовлений значним старінням населення, та відтоком міського населення 

пенсійного віку в сільську місцевість.  

Нами проаналізовано тип вікової структури за показником наявності частки 

дітей віком від 1 до 14 років, %.  Встановлено, що цей показник коливається в межах 

35,7% для Гутянськаої СР до 7,7 % для Маломощаницької СР, середній показник 

становить 17,6 %, що відповідає регресивному типу відтворення населення. Разом з 

тим, визначено, що 26,6% СНП мають % населення у віці1-14 роки в межах 20-40 % 

(стаціонарний тип відтворення), а 70% СНП в межах 10-20 %, що відповідає 

усередненим показникам для Українии (14,8%) та Рівненської області (19,8). У 

віковій структурі у таких СР як Малосадівська, Соснівська, Дулібська, Майданська 

та Маломощаницька склад населення віком від 1 до 14 років складає менше 10%, що 

свідчить про регресивний демографічни йрозвиток цих СНП. 

 

 

Рис.6.6.Тип вікової структури СНП агросфери ЗВУ 

Для нормування основних демографічних показників використовували 

максимальні та максимальні значення базових показників всієї вибірки даних. У разі 

використання нормативних значень запропонованих у методиці [], ми б не змогли 
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провести відповідне ранжування, оскільки базові показники знаходилися на межі 

або нижче межі, і стан їх можна було оцінити як критичний.  

Нами розраховані нормовані та агрегований демографічні показники, 

встановлено, що в цілому СНП агросфери за цими показниками потрапляють в 

діапазон від критичного та загрозливого стану до задовільного стану ( рис.6.7, 6.8, 

додаток). Так найнищі показники для СНП Гощанского, Дубенського, 

Здолбунівського та Млинівського районів дорівнюють відповідно 0,15 (Дулібська 

СР), 0,14 (Майданська СР ), 0,04 (Новосілківська СР), 0,13 (Мальованська СР), тобто 

за деморгафічним АП сільські ради відносяться до критичного стану. Для СР 

Рівненського та Костопільського ці показники відповідають загрозливому стану та 

дорівнюють відповідно 0,24 (Грушвицька СР) та 0,27 (Пеньківська СР). За 

максимальними демографічними агрегованими показниками СНП відносяться до 

задовільного стану, за виключенням Злазненської СР Костопільського району із 

показником 0,64, що відповідає сприятливому стану. 

У Рівненському районі 8 СНП відносимо за демографічним агрегованим 

показником до задовільного стану (Зорянська, Корнинська, Олександрійська, 

Городоцька, Обарівська, Білокриницька, Шпанівська та Кустинська) всі інші до 

загрозливого стану. У Гощанському районі 2 СНП відносимо до задовільного стану 

за нижнею межею (Бабинська, Бугринська СР), одну Дулібську до критичного стану, 

всі інші до загрозливого стану. У Дубенському районі 4СНП (Шепетинська, 

Вербська, Мирогощанська, Птицька) віднесено до задовільного стану , 3 СНП 

(Соснівська, Берегівська, майданська) до критичного стану, всі інші до загрозливого 

стану. У Здолбунівському районі 6 СНП (Здовбицька, Богдашівська, Копитківська, 

Миротинська, Глинська, Мізоцька) відносяться за показником АП(демографічні) до 

задовільно стану, 6 СНП (Новосілківська, Маломощаницька, Півсенська, 

Старомощаницька, Дерманська Перша, Новомощаницька) до критичного стану, всі 

інші до загрозливого. У Костопільському районі Злазненську СР та Постійненську  
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Рис. 6.7. Демографічні агреговані показники СЕ стану СНП в межах 

адміністративних районів 
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СР відносимо сприятливого стану, 10 СНП (Деражненська, Яполотьська, 

Дюксинська, Звіздівська, Підлужненська, Малолюбашанська, Головинська, 

Мащанська, Золотолинська, Пісківська СР) до задовільного стану та 7 СНП до 

загрозливого стану. У Млинівському районі 4 СНП (Посниківська, Уїздецька, 

Підлозцівська, Острожецька СР) знаходяться у задовільному стані, 3 СНП 

(Певжівська, Радянська , Мальованська СР) – у критичному, всі інші у загрозливому 

стані. Оженинська , Могилянська та Хорівська СР Острозького району знаходиться 

у задовільному стані, а всі інші у загрозливому стані. 

 

 

Рис.6.8. Зміна демографічного агрегованого показника  

Таким чином, розрахувавши демографічний агрегований показник встановлено, 

що у сприятливому стані знаходяться лише 2 сільські ради (1,3%), у задовільному 37 

СР (24%), у загрозливому 106 СР, що становить 67 % від загальної кількості СР 

агросфери ЗВУ, 13 у критичному стані. Такий стан зумовлений низькими 

показниками народжуваності, високими показниками смертності та низьким 

показником наявності молоді у структурі населення. Це може пояснюватися 

значними міграційними потоками молоді у міста та населення пенсійного віку у 

села. 

 

 



374 

 

Аналіз стану забезпеченості людськими та інтелектуальними ресурсами 

СНП. Оцінку забезпечення людськими иа інтелектуальним будемо проводити за 

двома базовими показниками: частина працюючого населення, % від населення та 

чисельність учнів, % від населення. Проаналізуємо економічно активне та неактивне 

населення агросфери ЗВУ. Основним показником зайнятості населення є показник 

частини працюючого населення.  

 Нами проведена оцінка показника % працюючого населення та встановлено, 

що для СНП розподіл його є нерівномірний (рис.6.9, 6.10) Так найвищі показники, 

що дорівнюють 50% і більше, притаманні СР Рівненського, Здолбунівського та 

Дубенського районів. Виявлено ряд СР, що знаходяться на периферії, де показник 

працюючого населення нижче 10%. Детальний аналіз цього показника СНП 

дозволив визначити, що 25 % СНП агросфери мають більше 50 % зайнятого 

населення, 46 % - зайнятість населення складає від10 до 30%, що є менше нижньої 

межі (33%) рекомендованих показників зайнятості (табл.6.6). Слід зазначити, що 

частина економічно активного населення зайнята поза межами своїх СНП, як 

правило у м. Рівному та районних центрах.  

Таблиця 6.6 

Ранжування СР агросфери за показником частини працюючого населення 

Частина працюючого 

населення, % населення 

Кількість СР Відсоток СР в агросфері 

ЗВУ  

Більше 50 40 25 

30-50 35 22 

10-30 71 46 

Менше 10 12 7 
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Рис.6.9.Частина працюючого населення, % від населення 

Аналіз економічно неактивного населення за показником чисельність учнів, 

% від населення виявив певні особливості по-перше для всіх СНП цей показник є 

значно менший встановлених нормативів 30 і більше %,  просторове розміщення 

СНП з найвищими показниками (15-20, 20 і більше %) сконцентровано у 

Рівненському районі навколо міста Рівного, у Млинівському районі та в інших 

районах, в основному СНП, що розміщені навколо транспортних магістралей. 

Найщищий показник зафіксовано для Розванської СР, який дорівнює 2,6 % 
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Рис.6.10 Розподіл СНП агросфери ЗВУ за показником частина працюючого 

населення, % населення 

 

Розподіл СНП за показником чисельність учнів, % від населення 

представлено у табл.6.6, рис. 6.11 
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Рис.6.11 Чисельність учнів, % від населення 

Таблиця 7.11 

Розподіл СНП агросфери ЗВУ за показником чисельності учнів 

Чисельність учнів, % від населення 
% СНП агрсофери ЗВУ  

20 і більше 
4,9 

20-15 41,5 

10-15 44,1 

5-10 8,9 

Менше 5 0,6 
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Рис.6.12. Розподіл СНП агросфери ЗВУ за показником чисельності учнів 

При розрахунку АП забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами 

мінімальні та максимальні показники вибирали із загальної вибірки. Приймали, що 

мінімальний показник частини працюючого населення дорівнював 5,8 %, а 
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максимальний 68,35 %, мінімальний показник чисельності учнів, % від населення 

рівний 2,6 %, а максимальний 22,28%.  Встановлено, що високі АП забезпечення 

людськими та інтелектуальними ресурсами ( від 0,8 до 0,91) мають 7 СНП 

Рівненського району, це Олександрійська (0,91), Верхівська (0,9), Зорянська (0,86), 

Обарівська (0,82), Корнинська (0,81), Білокриницька (0,8), у задовільному стані 

перебуває Грушвицька СР(0,45), всі інші у задовільному. У Гощанському районі 11 

СНП віддносимо до задовільного стану з показником від 0,4 для Криничківської, 

Синівської, до 0,55 для Красносільскої СР. Слід зазначити, що всі інші СР 

відносяться за АП забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами до 

загрозливого стану за виключенням Бочаницької (0,12) та Дулібської (0,05) СР, які 

відносяться до критичного стану. У Дубенському районі 5 СНП відносимо до 

еталонного стану, це Мирогощанська (0,93), Вербська (0,9), Варковицька (0,85), 

Княгининська (0,84), Шепетинська (0,82), 6 СНП до загрозливого стану, всі інші до 

задовільного. У Здолбунівському районі 2 СНП відносимо до сприятливого стану 

Мізоцька (0,72), Богдашівська (0,66), 7 СНП до критичного: Старомощаницька 

(0,19), Будеразька (0,19), Півченська (0,17), Бущанська (0,15) ДерманськаПерша 

(0,10) Дерманська Друга (0,02) Маломощаницька (0,001), всі інші до задовільного 

стану. У Костопільському районі 6 СР відносимо до сприятливого стану: Звіздівська 

(0,70), Гутянська (0,67), Злазненська (0,67), Великомидська (0,62), Постійненська 

(0,61), Головинська (0,60), одну СР Яполотьську (0,06) до критичного стану, всі інші 

рівномірно розподілися між задовільним та загрозливим станом. Вісім СНП 

Млинівського району відносимо до задовільного стану: Підгаєцька (0,59), 

Добрятинська (0,54), Війницька (0,53), Берегівська (0,50), Острожецька( 0,47), 

Миколаївська (0,4), Радянська (0,41), Новоукраїнська (0,4), 4СНП до критичного 

стану: Вовницька (0,18), Посниківська (0,16), Довгошиївська (0,16), Новосілківська 

(0,16), Перемилівська (0,16), Смордвівська (0,11), Привітненська (0,01), всі інші до 

задовільного стану. Половина СНП Острозького району відносяться до  
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Рис. 6.13. Розподіл СНП агросфери ЗВУ за агрегованим показником 

забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами 
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задовільного, а друга половина загрозливого стану, і лише Вілійська СР (0,19) 

відноситься до критичного стану  

За результатами розрахунку встановлено, що в цілому для агросфери ЗВУ 12 

СНП відносимо до еталонного стану, 30 СР до сприятливого, 48 до задовільного, 50 

до загрозливого та 17 до критичного. Високі показники забезпеченості людськими 

та інтелектуальними ресурсами мають СР що знаходяться в 15-км зоні навколо 

урбосистеми Рівного та біля транспортних магістралей.  

Оцінка стану інфраструктури СНП агросфери ЗВУ. Оцінку 

інфраструктури СНП агросфери ЗВУ будемо проводити за такими базовими 

показниками, як наявність сільради, закладів освіти, дошкільних дитячих закладів, 

медичних закладів, торгівельних закладів, відділення зв’язку та інфраструктурне 

облаштування приватного сектору, зокрема електрифікація, газифікація, 

водозабезпеченість та каналізація.  В розрізі СНП агросфери нами встановлено, що 

проведення у приватному секторі водопостачання та каналізування є на низькому 

рівні та відслідковується у СНП котрі знаходяться поблизу міста Рівного та 

транспортних магістралей. Кожна СР рада має одну або більше загальноосвітніх 

шкіл. Проблемою для досліджуваних СНП є наявність дитячих дошкільних закладів. 

Встановлено, що СНП, що знаходяться в 10-км зоні м. Рівного таких закладів не 

мають, а користуються дитячими садочками урбосистеми. Інші віддалені від 

обласного та районного центру СНП теж таких закладів не мають.  

Нами розрахований АП інфраструктури СНП агросфери ЗВУ. Його показники 

коливаються в межах від 0,73 (стан сприятливий) для Зорянської СР до 0,04 (стан 

критичний) для Ступнівської СР. В цілому для СНП агросфери лише 5 СР (3,2%) за 

агрегованим показником інфраструктури знаходяться у сприятливому стану, 18 СР 

(11,5%) у задовільному стані, 57 СР (36,3%) у загрозливому стані та 78 СР(49,7%) у 

критичному стані. Такі показники зумовлені відсутністю дитячих садків та 

недостатня охоплення приватного сектору каналізацією, газифікацією та 

централізованим водопостачанням.  

Найкраща ситуація забезпечення СР інфраструктурою відслідковується у 

Рівненському районі, так для 5 СР агрегований показник інфраструктури відповідає 
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сприятливому стану Зорянська (0,73), Корнинська (0,68), Городоцька (0,62), 

Шпанівська (0,61), Малошпаківська (0,61), 8 СР знаходяться у задовільному стані 

Білокриницька0,57Великожитинська0,56 Шубківська0,53 Олександрійська0,52 

Бронниківська0,47 Новоукраїнська0,46 Великоомелянська0,44 Верхівська0,43. 

Разом з тим виділено 5 СР, Радухівська (0,16), Обарівська (0,18), Городищенська 

(0,14), Тайкурська (0,13), Кустинська (0,12), котрі відносяться до критичного стану. 

Дещо інша ситуація склалася у Гощанському районі, критичним показником при 

формуванні АП інфраструктури є наявність дитячих дошкільних закладів, 

практично їхня відсутність повпливала на АП, який лише у 1 СР Красносільська 

(0,40) у задовільному стані, 4 СР Синівська (0,33), Симонівська (0,32), Тучинська 

(0,31) Федорівська (0,27) – є у загрозливому стані, всі решта у критичному стані.  

У Дубенському районі 6 СР: Птицька( 0,56) Вербська (0,56), Шепетинська 

(0,46), Мирогощанська (0,46), Берегівська (0,42), Варковицька (0,42) відносимо до 

задовільного стану, 3 СР Іваннівська (0,39), Тараканівська (0,33), Княгининська 

(0,23)до загрозливого стану, всі інші до критичного.  

Аналогічна ситуація склалася у Здолбунівському районі, де 10 СР за 

показником АП інфраструктури відносимо до загрозливого стану, АП коливається в 

межах 0,36 – 0,23, та всі інші до критичного стану. Такі СР, як Новомощаницька, 

Дерманська Друга, Ступнівська, Старомощаницька мають АП інфраструктури 

менше 0,1.  

Для СР Костопільського району встновлено, що Головинську (0,41) за 

агроегованим показником інфраструктири відносимо до задовільного стану, всі інші 

СР відносяться до загрозливого та критичного стану. У Млинівськомц районі СР 

Ярославицьку (0,48) Пугачівську (0,42) відносимо до задовільного стану, інші до 

загрозливого сстану. СР Острозького району за АП відносимо до загрозливого та 

критичного стану. Найгірший стан є у Милятинській , Тесівській, Новомалинській, 

Верхівській СР, де АП інфраструктури дорівнює 0,09.  

 

 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
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Рис. 6.14. Розподіл СНП агросфери ЗВУ за агрегованим показником  

інфраструктури 
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Отож із вище зазначеного можна зробити висновок, що агрегований показник 

коливається в широких межах, більші значення притаманні для СР, що знаходяться 

поблизу міста Рівного та мають транспортне сполучення з ним. Периферійні СР 

мають низькі показники, що спричинені відсутністю дошкільних закладів та певної 

інфраструктури. 

Оцінювання транспортного забезпечення. Для оцінювання транспортного 

забезпечення ми брали до уваги такі показники, як відстань до обласного та 

районного центру, час доїзду до обласного та районного центру. Час доїзду 

враховував, як пряме транспортне забезпечення так і змішане, в основному автобуси 

та маршрутні таксі.  

Результати оцінювання представлені в додатку таблиці та на рис. 6.15 

Як видно з таблиці практично всі СНП агросфери ЗВУ знаходяться у 

еталонному (СНП Рівненського району), сприятливому та задовільному стані за 

виключенням 7 периферійних СР, а саме Малостидинська (0,4), Вовницька (0,39), 

Маломидська (0,21), Вельбівненська (0,13), Пітушківська (0,09), Гутянська (0,07), 

Уїздецька (0,02). Ці СНП віддалені як від міст районного так і обласного значення. 

Аналіз кількості маршрутів до СНП встановив, що для тих, що розміщені в межах 

10 км до обласного центру це безперебійний що 30-хв зв’язок, в межах до 30 км в 

середньому 7 маршрутів, до 50-км як правило 4 маршрути, а до населених пунктів з 

відстанню дальше 80 км до 1-2 маршрути.  
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Рис. 6.15. Розподіл СНП агросфери ЗВУ за агрегованим показником 

транспортного забезпечення 
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Безробіття. Аналіз економічної ситуації, яка складається на території СНП 

агросфери ЗВУ проведемо за показником безробіття. Він показує економічні втрати 

від неповного використання трудових ресурсів та відображає погіршання або 

покращання економічної ситуації та ринку праці. Аналіз працевлаштування 

сільських мешканців встановив, що значна частина населення працевлаштована у 

місті. Це характерно для СНП агросфери, які знаходяться біля міст та мають швидкі 

доїзди (в середньому в межах 1 години). Середнє значення наявного безробіття для 

СНП агросфери ЗВУ дорівнює 25%, Встановлено, що лише 15,4 % СНП агросфери 

ЗВУ мають до 10% безробітного населення. 26 СР досліджуваної території 

характеризуються безробіттям більше 40% працездатного населення. Така ситуація 

зумовлена, як внутрішніми так і зовнішніми чинниками, зокрема 

загальнодержавними тенденціями зростання показників безробіття, в тому числі і 

сільського населення. Нормування показників будемо проводити за мінімальними та 

максимальними показниками із загальної вибірки даних, відповідно 0,3% та 69%. 

 Результати розрахунку АП безробіття представлені у таблиці та рисунку. 

Проаналізуємо більш детально в розрізі адміністративних районів.  

Таблиця 6.8  

Розподіл СНП агросфери ЗВУ за показником наявного безробіття, % від 

працездатного населення 

Наявне безробіття, % від 

працездатного населення 

Кількість СНП 

агросфери ЗВУ 

% СНП 

агросфери ЗВУ 

менше 5 13 8,3 

5.0- 10.0 11 7,1 

10.0-15.0 17 10,5 

15.0-20.0 13 8,3 

20.0-30.0 44 28,3 

30.0-40.0 32 20,5 

більше 40.0 26 17.0 

 



387 

 

 

Рис.6.16 Наявне безробіття, % від працездатного населення 

 

Так цей показник для СНП Рівненського району коливається від 0,96 до 0,52. 

Всі СНП за АП безробіття знаходяться в сприятливому та еталонному стані, за 

виключенням Малошпаківської СР (0,52) яка відноситься до задовільного стану. 

Дещо інша ситуація склалася для Гощанського району, так лише 2 СР 

Симонівська (0,91) та Садівська (0,86) за АП безробіття відносимо до еталонного 

стану, 7 СР до сприятливого: Липківська (0,79), Русивельська (0,77), Красносільська 
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Рис.6.17.Розподіл СНП агросфери ЗВУ за АП безробіття  
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 (0,71), Бабинська (0,70), Жаврівська (0,67), Курозванівська (0,66), Криничківська 

(0,64) та одна Синівська (0,39) – до загрозливого стану, всі інші до задовільного 

стану. 

П’ять СР Дубенського району за показником АП безробіття відносимо до 

еталонного стану: Майданська (0,91), Озерянська (0,86), Малосадівська (0,86), 

Мильчанська (0,85), Молодавська (0,85), а одна Мирогощанська (0,44) до 

задовільного стану, всі інші до сприятливого та задовільного. У Здолбунівському 

СНП розподілилися наступним чином: три СР з еталонним станом за АП 

показником безробіття Уїздецька (0,83), Богдашівська (0,83), Старомощаницька 

(0,82) , 2 СР Дерманська Друга (0,36), Маломощаницька (0,36) до загрозливого 

стану, всі інші до сприятливого та задовільного стану.  

Щодо СНП Костопільського району, то 9 СР відносимо до еталонного стану, 

3 Ср відносимо до задовільного стану, всі інші до сприятливого стану. У даному 

випадку велике значення має створення робочих міст у районному центрі та 

розвиток промисловості та лісового господарства у адміністративному районі. 

Така ж ситуація створилася і СНП Острозького району. 4 СР Плосківська 

(0,97), Мощаницька (0,94), Межиріцька (0,83), Оженинська (0,80) за АП безробіття 

відносимо до еталонного стану, а Вельбівненська (0,38), Новомалинська (0,36), 

Верхівська (0,35), до загрозливого стану, всі інші до сприятливого та задовільноого. 

Найбільший розподіл АП безробіття мають СР Млинівського району. Так 4 СР 

відносимо до еталонного стану: Вовницька (0,99), Підгаєцька (0,88), Торговицька 

(0,87), Добрятинська (0,84), чотири СР до критичного стану:  Владиславівська (0,16) 

Смордвівська (0,16), Пітушківська (0,14), Підлозцівська (0,01). 7 СР відносимо до 

загрозливого стану Всі інші до сприятливого та задовільного стану.  

Таким чином, за АП безробіття в найкращому стану перебувають СНП 

Рівненського, Здолбунівського та Костопільського районів.  

 

6.2. Інтегрований показник соціо-економічного розвитку  

Оцінювання інтегрованого показника соціо-економічного розвитку будемо 

проводити за основними п’ятьма агрегованими показниками: захищеності 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
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життєвого рівня, демографічного, інфраструктурного, забезпечення людськими та 

інтелектуальними ресурсами, транспортного забезпечення, безробіття. Результати 

розрахунків представлені в таблиці 7.8, 7,10 та рисунках. 7.18, 7.19. 

Встановлено, що за ІП СЕ стану СНП агросфери ЗВУ можна згрупувати на 

чотири групи: СНП з сприятливим станом, СНП з задовільним станом, СНП з 

загрозливим станом та СНП з критичним станом. Середній ІП соціо-економічного 

стану СНП агрсосфери ЗВУ дорівнює 0,39, що відповідає загрозливову стану за 

верхнею межею, та наближається до задовільного стану за нижнею межею. 

Детельний розподіл представлено на рис.8.18 Визначено, що СНП, що знаходяться у 

сприятливому стану розміщені у Рівненському районі, середнє значення для СНП 

цього району становить 0,6, що значно перевищує середнє значення для СНП 

агросфери ЗВУ. Середні інтегральні показники соціо-економічного стану СНП 

інших адміністративних районів є нижчими за середній ІП СЕС агросфери ЗВУ. 

Разом з тим у кожному районі є СНП інтегровані показники яких значно 

перевищують середні значеня для агросфери. Такий стан обумовлений високими АП 

забезпеченням людськими та інтелектуальними ресурсами, транспортного 

забезпечення та безробіття. Ці показники знаходяться у сприятливому або 

еталонному стані (табл.6.11). 

До задовільного стану за ІП СЕ стану відносимо 65 СР агросфери ЗВУ 

(41,7%), такі СНП є в тій чи іншій кількості у кожному районі. До критичного стану 

відносимо 6 сільских рад Підлозцівську (0,19) Привітненську (0,18 ) Дулібську 

(0,17) Пітушківську (0,17), Дерманська Друга (0,15) Маломощаницька (0,008), вони 

розміщені на різних відстанях від урбосистеми відповідно 49, 57, 42, 100, 39,50 км. 

Такий стан обумовлений критичним та загрозливим станом АП демографічних, 

інфраструктурних, забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами та 

безробіття ( табл. 6.12).  
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Рис.6.17 Інтегрований показник соціо-економічного розвитку СНП 

адміністративних районів агросфери ЗВУ. 
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Рис. 6.19 Розподіл СНП агросфери ЗВУ за інтегрованим показником соціо-

економічного розвитку  

Таблиця 6.9 

Розподіл СНП агросфери ЗВУ за ІП соціо-економічного стану 

ІП СЕ Кількість СНП агросфери ЗВУ % СНП агросфери ЗВУ 

0,6-0,8 12 7,7 

0,4-0,6 65 41,7 

0,2-0,4 73 46,8 

0,0-0,2 6 3,8 

 

Визначено, що на величину ІП СЕ стану СНП агросфери ЗВУ агреговані 

показники мають різних вплив. За результатами кореляційного аналізу встановлено, 

що показник ІП СЕ стану тісно пов’язаний із агрегованим показником забезпечення 

людськими та інтелектуальними ресурсами (r=0,84) та агрегованим показником 

інфраструктури (r=0,74). Існує помірний зв’язок ІП СЕ з АП демографічні (r=0,6), 

АП безробіття (r=0,54) та АП транспортне забезпечення (r=0,48) (рис.8.20). 

Встановлено, що існує обернений помірний зв’язок між інтегральним показником 

соціо-економічного стану СНП та відстанню від урбосистеми Рівного (r= -0,48). 

Таким чином, за ІП СЕ стану СНП агросфери ЗВУ встановили що СНП 

мають різний соціо-економічних розвиток. Урбосистема позитивно впливає на 

розвиток приміських СР, значне значення має наявність транспортних потоків.  
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Таблиця 6.10 

Характеристика АП та ІП соціо-економічного стану СНП агросфери ЗВУ, що знаходяться у сприятливому стані 

  АП демографічні АП інфраструктурні  АП забез.інтел.ресурс АП трансп.забез АП безробіття  І  Відстань  

Білокриницька 
     0,45  0,57 0,80 0,93      0,96  0,71 10 

Задовільний  Задовільний Еталонний Еталонний Еталонний   

Бронниківська 
     0,31  0,47 0,65 0,87 0,94 0,60 15 

Загрозливий  Задовільний Сприятливий Еталонний Еталонний   

Великожитинська      0,38  0,56 0,81 0,94 0,88 0,68 
9 

Загрозливий Задовільний Еталонний Еталонний Еталонний   

Великоомелянська 
     0,38  0,44 0,79 0,95 0,72 0,62 9 

Загрозливий Задовільний Сприятливий Еталонний    

Верхівська 
     0,32  0,43 0,90 0,87 0,92 0,63 16 

Загрозливий Задовільний Еталонний Еталонний Еталонний   

Городоцька 
     0,48  0,62 0,78 0,88 0,92 0,71 14 

Задовільний   Еталонний Еталонний   

Зорянська 
     0,51  0,73 0,86 0,81 0,79 0,73 21 

Задовільний  Сприятливий Сприятливий Сприятливий Еталонний   

Корнинська 
     0,49  0,68 0,81 0,95 0,95 0,75 8 

Задовільний Сприятливий Еталонний Еталонний Еталонний   
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Таблиця 6.11 

Характеристика АП та ІП соціо-економічного стану СНП агросфери ЗВУ, що знаходяться у критичному стані 

 

  

АП 

демографічні 

АП 

інфраструктурні  

АП 

забез.інтел.ресурс 

АП 

трансп.забез 

АП 

безробіття  І  Відстань  

Дулібська 
     0,15  0,05 0,05 0,77      0,51  0,17 42 

Критичний  Критичний Критичний сприятливий Задовільний  Критичний  

Дерманська Друга 
     0,27  0,05 0,02 0,64      0,36  0,15 39 

Загрозливий Критичний Критичний сприятливий Загрозливий Критичний  

Маломощаницька 
     0,11  0,26 0,001 0,51      0,36  0,09 50 

 Загрозливий Критичний задовільний Загрозливий Критичний  

Підлозцівська 
     0,45  0,34 0,22 0,77      0,01  0,19 49 

задовільний Загрозливий Загрозливий сприятливий Критичний Критичний  

Пітушківська 
     0,37  0,12 0,26 0,09      0,14  0,17 100 

загрозливий Критичний Загрозливий Критичний Критичний Критичний  

Привітненська 
     0,27  0,30 0,01 0,62      0,39  0,18 57 

Загрозливий  Загрозливий Критичний Сприятливий  Загрозливий Критичний  
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Рис. 6.20 Блок схема математичної моделі формування інтегрального показника соціо-економічного стану СНП 

агросфери ЗВУ  
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7.2. Екологічний стан агросфери 

Враховуючи неоднорідність антропогенного навантаження на агросферу ЗВУ 

нами для оцінення екологічного стану агросфери ЗВУ запропоновано 

використовувати додатковий агрегований показник потенційний просторовий 

екологічних ризик для населення від забруднення атмосферного повітря. Базуємося 

на тому, що при оцінюванні екологічної безпеки [572-573] використовуємо поняття 

екологіного ризику. екологічний ризик – ймовірність виникнення негативних для 

навколишнього середовища і людини наслідків від здійснення господарської та 

іншої діяльності [752]. • територіальний ризик – просторовий розподіл ймовірності 

(частоти) реалізації негативного впливу уражувальних чинників аварії; ймовірність 

загибелі протягом року людини, яка знаходиться в конкретному місці простору. З 

екологічної точки зору урбосистема виступає як точкове джерело забруднення, 

навколо якого є розсіювання. Разом з тим геоурбаністи визначають, що розширення 

урбанізованих територій відбувається за наступною схемою: забудова навколо 

транспортних магістралей, а згодом заповнення протору і формування більш 

комфортної форми урбоситеми. Виходячи з цього, ряд дослідників впливу 

автотранспорту на навколишнє середовище розглядають тарвнспортні магістралі, як 

лінійні джерела викиду. Тобто при врахуванні потенційних екологічних 

просторових ризиків для населення будемо враховувати вплив лінійних викидів 

уздовж магістралей.  

Оскільки детального вимірювання вмісту забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря сільських населених пунктів не передбачено, а аналіз викидів стаціонарних 

та пересувних джерел показав наявність у них речовин, які можуть спричинити 

канцерогенні та неканцерогенні ризики, ми будемо брати до уваги наявність на 

території сільських населених пунктів агросфери джерел забруднення атмосфери. 

До них відносимо організовані та неорганізовані викиди промислових об’єктів 

різних класів небезпеки, пересувних джерел, а саме лінійні забруднення 

автомагістралей різного значення (міжнародного, державного та регіонального), 

автозаправні станції, полігони твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, вплив 

урбосистеми.  
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 Оцінюємо за п’ятибальною шкалою: 0 – відсутність джерела впливу; 1- наявність 

одного із перерахованих джерел впливу (стаціонарне джерело, наявність 

автомагістралі, наявність полігона, сміттєзвалища, наявність автозаправочної 

станції, потрапляння в ймовірну зону забруднення урбосистеми), 2,3,4,5 наявність 

2,3,4,5 і більше показників.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис 7.21 Схема визначенння АП потенційний просторовий екологічних ризик для 

населення від забруднення атмосферного повітря 

Оцінювання екологічного стану агросфери будемо здійснювати за базовими 

показниками, що характеризують якісних стан ґрунтового покриву, раціональне 

використання території та стан атмосферного повітря. Більш детально зупинимося 

на аналізі кожного.  

Якісний стан грунтового покриву агросфери. Оцінку якісного стану 

ґрунтового покриву агросфери проводили за агрегованими показниками: екологічної 

стійкості ґрунту, який поєднує базові показники вмісту гумусу, реакції ґрунтового 

розчину; рівня родючості, що включає базові показники вмісту азоту що швидко 

гідролізується, вмісту рухомого фосфору, вмісту обмінного калію; санітарно-

гігієнічного стану ґрунту, який включає показники щільності забруднення ґрунтів 

цезієм – 137, стронцієм – 90 та вміст у ґрунті важких металів таких, як цинк, ртуть, 

кадмій та свинець [10]. Екологічна стійкість ґрунту - це здатність ґрунту 

протистояти змінам під дією різноманітних зовнішніх факторів (В.В.Медведєв, 

1997) [28]. 

Набутий практичний досвід свідчить, що до класу високої екологічної 

стійкості, як правило, відносяться добре гумусовані ґрунти важкого, середньо- та 
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легкосуглинкового гранулометричного складу з високим ступенем насичення 

катіонами, нейтральною реакцією ґрунтового розчину - чорноземи типові, звичайні і 

південні [199-202, 583-586]. Екологічно нестійкими та слабостійкими є малогумусні, 

слабонасичені основами, кислі дерново-підзолисті піщані, супіщані та суглинкові 

ґрунтові відміни Полісся. Середню екологічну стійкість мають дерново-карбонатні, 

сірі та темно-сірі опідзолені ґрунти, які поширені на Поліссі, Малому Поліссі та в 

Лісостепу. Екологічна стійкість ґрунтів залежить від суми активних температур, яка 

постійно зростає з-за потепління, від крутизни схилів, їх кам'янистості та 

механічного складу, вмісту гумусу, водного режиму території, реакції рН, 

залісеності, ємності ґрунту до іонів, розораності - господарської освоєності. 

Проведені дослідження дозволили встановити певна закономірності формування 

якісного стану грунтів [587-591]. 

У результаті дослідження встановлено, що ґрунти агросфери 

характеризуються низьким та дуже низьким вмістом гумусу. Вміст гумусу у ґрунтах 

протягом 2001-2010 років коливався в межах 1,7 – 3,5 % . Відзначені лише окремі 

території де вміст гумусу становив більше 3%, до них відносимо ґрунти Берегівської 

сільської ради (СР) Млинівського району (VІІІ, ІХ тури обстеження), Сатиївської, 

Берегівської СР Дубенського району (VІІІ тур обстеження), Горбаківської, 

Бугринської СР (VІІІ тур обстеження), Симонівської, Воскодавської, Посягівської 

СР (VІІІ, ІХ тури обстеження) Гощанського району, Гутянської СР (VІІІ, ІХ тури 

обстеження) Костопільського району, Розвазької СР (VІІІ тур обстеження), 

Розвазької та Могилянівської СР (VІІІ, ІХ тури обстеження) Острозького району. 

Ґрунти тридцять чотирьох СР характеризуються вмістом гумусу менше 2%. Аналіз 

показників двох турів агрохімічних обстежень показав, що в основному 

відбувається зниження вмісту гумусу в середньому на 0,2 – 0,4 %. Так  максимальне 

зниження вмісту гумусу у ґрунті відбулося на 0,7 % у Сатиївській, Тараканівській, 

Стовцецькій СР, на 0,6 % зафіксовано у Берегівській, Плосківській СР Дубенського 

району, Бочаницькій, Малинівській СР Гощанського району. Лише для ґрунтів 

Острозького району відмічено зростання вмісту гумусу в середньому на 0,5 %.  
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Нами встановлено, що за вмістом у ґрунті гумусу більшість орних земель на 

території сільських рад відноситься до обмежено придатних земель їхні показники 

коливаються в діапазоні для зони Полісся, від 1,5 до 2,0 %, а от для зони Лісостепу 

від 2 до 4%. Складна ситуація склалася у Млинівському районі, де ґрунти 13 СР із 

30 відносяться до непридатних земель, у Здолбунівському ґрунти 7 СР із 22. 

 Таким чином, встановлено зниження вмісту гумусу у ґрунтах агросфери ЗВУ. 

Втрати гумусу можна пояснити процесами дегумікації, що є наслідком 

розбалансованості землекористування зокрема збільшення виробництва окремих 

культур, наприклад ріпаку, сої, кукурудзи та зменшенням внесення органічних та 

мінеральних добрив. Дефіцит органічних добрив зумовлений стрімким скороченням 

поголів’ям великої рогатої худоби. Так у структурі валової продукції сільського 

господарства галузь тваринництва складає 38,6 %, що на 7 % менше від 

середньообласного показника (45%), рослинництва – 61,4%, що на 6,4 % більше за 

середньо обласний показник (55%).  

Досліджувані ґрунти є в основному слабо кислими, окремі території 

відносяться за рН сол. до кислих або нейтральних. За цим показником ґрунти 

відносяться до обмежено придатних і лише окремі ґрунти є придатними.  

За оптимальні значення рНKCℓ брали наступні показники для зони Полісся 5,5, 

а для зони Лісостепу 6,0. 

Відбувається поступове зростання кислотності ґрунту як в Лісостеповій так і в 

Поліській частині агросфери ЗВУ. Це пояснюється зменшенням вапнування кислих 

ґрунтів на фоні зростаючих норм фізіологічно-кислих добрив. 

Нами розраховані та оцінені нормовані показники (Додаток И) агреговані 

показник екологічної стійкості ґрунту агросфери ЗВУ за 8 та 9 тури обстежень. 

Встановлено, що величина цього показника з роками зменшується, тобто ситуація 

погіршується [10]. На основі агрегованих показників будуємо карти стану 

екологічної стійкості грунту досліджуваної території за 8 і 9 тур обстеження 

(Рис.6.22, 6.23) Більш детально зупинимося на аналізі агрегованих показників 

показників для СР. 
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Територія Гощанського району знаходиться у двох зонах – це Полісся та 

Лісостеп. До зони Полісся входять такі ради: Криничківська, Тучинська, Садівська, 

Малинівська, Малятинська та Липківська всі решта відносяться до зони Лісостепу. 

Нормовані показники екологічної стійкості представлено у додатку И (табл. И.1.). 

Отже, при оцінці вмісту гумусу за 8 тур обстеження, відповідно до 

нормованих показників 3 сільських ради відносимо до критичного стану; 9 - до 

загрозливого; 5 - до задовільного; 1 – до сприятливого і 6 – до еталонного стану. За 9 

тур обстеження за цим показником 9 сільських рад і 1 селищна рада знаходяться у 

критичному стані; 5 сільських рад знаходяться у загрозливому стані; 2- у 

задовільному; 1 – у сприятливому і 6 у еталонному стані.  

Оцінюючи реакцію грунту рН ми визначили, що у 8 турі 4 ради відносяться до 

критичного стану; 1 – до загрозливого ; 4 – до задовільного; 3 - до сприятливого і 12 

- до еталонного стану. У 9 турі 3 сільських ради знаходяться у критичному стані; 5 

сільських і 1 селищна рада знаходяться у загрозливому стані; 2 сільських ради 

знаходяться у задовільному стані; 5 - у сприятливому і 8 у еталонному стані.  

Порівнюючи значення екологічної стійкості грунту за агрегованими 

показниками можна сказати, що ситуація у 9 турі дещо погіршилась, порівняно з 8 

туром. Змінився показник екологічної стійкості в сторону зменшення у 10 сільських 

радах це у Гощанській, Бабинській, Бугринській, Воскодавській, Горбаківській, 

Жаврівській, Курозванівській, Посягвівській, Рясниківській та Федорівській. 

Не змінився стан у тих радах, які відносяться до зони Полісся , всі ці ради 

відносяться до еталонного стану. А також у 5 радах, які відносяться до зони 

Лісостепу, але нажаль тут стан критичний. 

Покращився стан у Русивельській сільській раді вона із критичного перейшла у 

загрозливий стан, Симонівській, ця рада перейшла із задовільного у сприятливий і у 

Синівській із загрозливого у задовільний. 

Дубенський район відноситься до зони Лісостепу. Нормовані показники 

екологічної стійкості представлено у додатку И (табл. И.2.). 

При оцінці вмісту гумусу, грунтів Дубенського району, за 8 тур обстеження ми 

визначили, що 15 сільських рад і 1 районна рада знаходяться у критичному стані; 7 
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сільських рад знаходяться у загрозливому стані і 2- у сприятливому . Порівнюючи з 

9 туром то 17 сільських рад і 1 районна рада знаходяться у критичному стані; 6 

сільських рад знаходяться у загрозливому стані і 1- у задовільному стані. 

Порівнюючи 8 і 9 тур, за оцінкою вмісту гумусу, можна сказати, що у 9 турі 

ситуація значно погіршилась, оскільки 18 сільських рад з 25 знаходяться у 

критичному стані.  

Оцінюючи реакцію грунту рН ми визначили, що у 8 турі 6 сільських рад 

знаходяться у критичному стані; 6 - у загрозливому стані; 3 сільських ради 

знаходяться у задовільному стані; 3 - у сприятливому і 7 у еталонному стані. У 9 

турі обстеження 4 сільських ради знаходяться у критичному стані; 3 сільських рад 

знаходяться у загрозливому стані; 2 сільських ради у задовільному ; 8 - у 

сприятливому і 8 у еталонному стані. Отже, ситуація у 9 турі обстеження значно 

покращилась ніж вона була у 8 турі. 

Порівнюючи значення екологічної стійкості грунту за агрегованими 

показниками можна сказати, що такі ради , як Привільненська та Смизька селищна 

ради змінили свій стан з критичного на загрозливий, Іванівська- з загрозливого 

стану на задовільний, а Тараканівська з критичного на сприятливий. У 8 турі такі 

сільські ради, як Берегівська і Сатиївська знаходяться у еталонному стані , але 

нажаль, у 9 турі ситуація змінилась і тепер Берегівська сільська рада знаходиться у 

задовільному стані, а Сатиївська у загрозливому стані. Є такі сільські ради у яких 

ситуація не змінилась це: Варковицька, Вербська, Гірницька, Княгинська, 

Майданська, Малосадівська, Мильчанська, Молодавська, Озерянська, Повчанська, 

Птицька, Семидубська та Соснівська. Але , нажаль, є і такі у яких стан змінився у 

гіршу сторону: це , наприклад, Дубенська, Мирогощанська, Плосківська і 

Шепетинська з загрозливого стану у 8 турі обстеження перейшли на критичний стан 

у 9 турі , а Рачинська і Стовпецька з задовільного на загрозливий стан. 

Здолбунівський район відноситься до зони Лісостепу. Нормовані показники 

екологічної стійкості представлено у додатку И (табл. И.3). 

Оцінюючи вмісту гумусу грунтів Здолбунівського району, за 8 тур обстеження 

ми визначили, що 16 сільських рад і 1 міська рада знаходяться у критичному стані, а 
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5 – у загрозливому. Порівнюючи з 9 туром то 17 сільських рад і 1 міська рада 

знаходяться у критичному стані, а 4 сільських рад знаходяться у загрозливому стані. 

Ситуація , що у 8 так і у 9 турі дуже погана, адже 18 сільських рад із 22 знаходяться 

у критичному стані. 

При оцінці реакції грунту рН ми дослідили, що у 8 турі 3 сільських ради 

знаходяться у критичному стані; 7- у загрозливому; 5- у задовільному; 3- у 

сприятливому і 4- у еталонному стані. Порівнюючи ці показники з 9 туром то можна 

сказати, що ситуація дещо погіршилась: 10 сільських рад знаходяться у критичному 

стані; 5- у загрозливому стані; 4- у задовільному і 3- у сприятливому стані. 

Порівнюючи агреговані показники екологічної стійкості грунту за два тури 

обстеження ми дослідили, що ситуація практично не змінилась в таких радах як: 

Здолбунівська міська рада, Білашівська, Бущанська, Глинська, Дерманська Друга, 

Дерманська Перша, Здовбицька, Копитківська, Маломощаницька, Миротинська, 

Мізоцька селищна рада, Новомощаницька, Новосілківська, П’ятигірська, 

Старомощаницька, Уїздецька, Урвенська сільські ради, це 17 рад із 22. Тільки у 

одній сільській раді ситуація покращилась – це Ступнівська. У 8 турі ця сільська 

рада була у критичному стані а, от уже у 9 вона стала у загрозливому стані. Є такі 

сільські ради, у яких ситуація навпаки погіршилась - це Богдашівська у 8 турі була у 

задовільному стані , а у 9 стала у загрозливому; Будеразька, Півченська, Спасівська 

у 8 турі були у загрозливому, а у 9 стали у критичному станах. 

Костопільський район знаходиться у зоні Полісся. Нормовані показники 

екологічної стійкості пердставлено у додатку И (табл. И.4). 

Характеризуючи вміст гумусу за ступенем придатності грунтів за 8 тур 

обстеження можна сказати , що 11 сільських рад знаходяться у обмежено 

придатному ступені, оскільки їх показники знаходяться в межах від 1,5 до 2,0% , що 

є характерним для зони Полісся, 9 рад відносяться до придатного ступеня, їх 

показники більше 2 %. У 9 турі 12 сільських рад відноситься до обмежено 

придатного ступеня і 8 у придатному ступені. 

Оцінюючи реакцію грунту рН ( КСІ) можна сказати, що у 8 турі 1 сільська 

рада відноситься до непридатного ступеня, оскільки її значення менше 4,6; 11рад 
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відноситься до обмежено придатного ступеня їх показники коливаються в межах 4,6 

– 5,5 і 9 рад відноситься до придатного ступеня , їх показники більше 5,5. У 9 турі 

ситуація така: 12 рад відноситься до обмежено придатного ступеня і 8 до 

придатного. 

Обраховані агреговані показники екологічної стійкості грунту для грунтів СР 

Костопільсткого району знаходяться у еталонному і сприятливому станах. За 

вмістом гумусу за 8 тур тільки 4 сільських ради знаходяться у сприятливому стані, 

всі інші, це 16, - знаходяться у еталонному стані. У 9 турі тільки 3 ради знаходяться 

у сприятливому, всі інші - у еталонному станах. 

Оцінюючи реакцію грунту рН можна сказати, що у 8 турі тільки 2 сільських 

ради знаходяться у сприятливому стані, а у 9 турі тільки одна рада, всі інші 

знаходяться у сприятливому стані. 

Оцінюючи екологічну стійкість грунту за агрегованим показником ми 

визначили, що за два тури обстеження ситуація залишається стабільною. Всі ради 

відносяться до еталонного, а у 8 турі тільки 3 відносяться до сприятливого стану.  

Млинівський район знаходиться у зоні Лісостепу. Нормовані показники 

екологічної стійкості представлено у додатку И (табл. И.5). 

Характеризуючи екологічну стійкість даного району за вмістом гумусу і 

використовуючи нормативи за ступенем придатності земель для зони Лісостепу, 

можна сказати, що у 8 турі обстеження 12 сільських рад відносяться до непридатних 

земель, тому, що значення цих показників менше 2%; 18 – до обмежено придатних, 

оскільки вміст гумусу у цих радах коливається в межах 2,0-4,0%,що є характерним 

для зони Лісостепу. У 9 турі 14 сільських рад відносяться до непридатних і 16 – до 

придатних земель.  

Оцінюючи кислотність грунту за показником рН можна сказати, що у 8 турі 1 

рада відноситься до непридатного ступеня і 29 до обмежено придатного, оскільки 

значення цих рад коливаються в межах 5,6 - 6,5. У 9 турі ситуація така: 1 рада 

відноситься до непридатних земель, 28 до обмежено придатних і 1 – Хорупанська 

сільська рада відноситься до придатних земель, її показник більше 7. 
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Отже, оцінюючи вмісту гумусу, Млинівського району, за 8 тур обстеження ми 

визначили, що 22 сільських рад і 1 селищна рада знаходяться у критичному стані; 5 

– у загрозливому і 2- у задовільному станах. Порівнюючи з 9 туром то ситуація 

практично не змінилась і знову велика кількість сільських рад знаходяться у 

критичному стані, а саме 25 рад; 3 ради знаходяться у загрозливому стані; 1- у 

задовільному і 1 – у сприятливому станах. 

Щодо оцінки реакції грунту рН то ситуація значно краща ніж з вмістом 

гумусу. У 8 турі тільки 3 ради знаходяться у критичному стані; 9- у загрозливому; 

15- у задовільному; 3- у сприятливому і 1- у еталонному станах. Щодо 9 туру то тут 

1 рада знаходиться у критичному стані; 4- у загрозливому; 7 - у задовільному; 10- у 

сприятливому і 8 - у еталонному станах. 

Оцінюючи агреговані показники екологічної стійкості грунту ми дослідили, 

що 22 сільських ради із 30 знаходяться у незмінному стані , а саме: Війницька, 

Владиславівська, Добрятинська, Довгошиївська, Кораблищенська, Малинська, 

Малодорогостаївська, Мальованська, Миколаївська, Новосілківська, Острожецька, 

Перемилівська, Підгаєцька, Підлозцівська, Пітушківська, Посниківська, 

Привітненська, Пугачівська, Радянська, Торговицька, Уїздецька, Ярославицька. 

Покращилась ситуація у  

таких сільських радах , як Берегівська, Хорупанська ці ради із задовільного стану 

перейшли у сприятливий; Вовницька у 8 турі була у критичному стані , а от у 9 уже 

у задовільному і Смордвівська була у критичному, а стала у загрозливому стані. 

Погіршилась ситуація у таких радах , як Млинівська, Бокіймівська, Певжівська ці 

ради із загрозливого перейшли у критичний, а Новоукраїнська - із задовільного у 

критичний стан. 

Острозький район відноситься до зони Лісостепу, тільки незначна частина 

відноситься до зони Полісся. Нормовані показники екологічної стійкості 

представлено у додатку И (табл. И.6). 

Характеризуючи показники екологічної стійкості грунту для даного району за 

показниками вмісту гумусу і кислотності грунту можна зробити такий висновок, що 

у 8 турі оцінюючи вміст гумусу всі 22 ради відносяться до обмежено придатних 
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земель, у 9 турі 21 рада відноситься до обмежено придатних земель і тільки 

Розвазька сільська рада відноситься до придатних земель. 

Щодо кислотності грунту за показником рН то у 8 турі 1 сільська рада 

відноситься до непридатного ступеня; 17 – до обмежено придатного і 4 – до 

придатного. У 9 турі всі 22 ради відносяться до обмежено придатного ступеня. 

Отже, при оцінці вмісту гумусу за 8 тур обстеження ми визначили, що 7 

сільських рад  знаходяться у критичному стані; 13 сільських ради знаходяться у 

загрозливому стані і 2- у задовільному стані. Порівнюючи з 9 туром обстеження 

ситуація дещо змінилось. У 9 турі 5 сільських рад знаходяться у критичному стані; 

13 сільських рад знаходяться у загрозливому стані; 3- у задовільному і 1- у 

еталонному стані.  

Оцінюючи реакцію грунту рН ми визначили, що у 8 турі 3 сільських ради 

знаходяться у критичному стані; 3 знаходяться у загрозливому стані; 4 сільських 

ради знаходяться у задовільному стані; 6 - у сприятливому і 6 у еталонному стані. У 

9 турі обстеження 2 сільських ради знаходяться у критичному стані; 4 сільських рад 

знаходяться у загрозливому стані; 5 сільських ради і 1 районна знаходяться у 

задовільному стані; 5 - у сприятливому і 5 - у еталонному стані.  

Порівнюючи значення екологічної стійкості грунту за агрегованими 

показниками можна сказати, що ситуація практично не змінилась за 8 і 9 тур 

обстеження, а саме у таких радах , як : Острозька, Білашівська, Верхівська, 

Вілійська, Грем’яцька, Кутянківська, Межиріцька, Милятинська, Могилянівська, 

Новомалинська, Новородчицька, Плосківська, Тесівська та Хорівська. Покращилась 

ситуація у таких сільських радах, як : Бухарівська, Вільбівненська, Почанківська і 

Сіянцівська у 8 турі показники були у критичному стані, а от уже у 9 турі- у 

загрозливому стані; Мощаницька у 8 турі – у загрозливому стані , у 9 – задовільний 

стан ; Розвазька у 8 турі- сприятливий стан, у 9 турі – еталонний. 

Територія Рівненського району знаходиться у двох зонах – це Полісся та 

Лісостеп. До зони Полісся входять такі ради: Оржівська, Олександрійська, 

Клеванська, Жобринська всі решта відносяться до зони Лісостепу. Нормовані 

показники екологічної стійкості представлено у додатку И (табл. И.7.). 
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Характеризуючи вміст гумусу для зони Полісся, використовуючи нормативи 

за ступенем придатності земель, можна сказати, що у 8 турі такі ради, як : Оржівська 

і Клеванська відносяться до обмежено придатних земель, оскільки вміст гумусу у 

цих радах коливається в межах від 1,5 до 2,0%, що є характерним для зони Полісся. 

Олександрійська і Жобринська відносяться до придатних земель, оскільки вміст 

гумусу у цих радах більше 2%. У 9 турі ситуація не змінилась. 

Щодо кислотності грунту за показниками рН то у 8 і 9 турі 4 ради відносяться 

до придатних земель. 

Даючи характеристику сільським радам, які знаходяться у зоні Лісостепу, за 

вмістом гумусу, у 8 турі обстеження можна сказати, що 5 сільських рад віносяться 

до непридатних земель, оскільки вони мають вміст гумусу менше 2 %. Всі решта рад 

(17) відносяться до обмежено придатних земель, вміст гумусу в цих радах 

знаходиться у межах від 2 до 4 %, що є характерним за нормативами для зони 

Лісостепу. Придатних земель за показником вмісту гумусу, нажаль, немає. У 9 турі 

6 сільських рад відносяться до непридатних земель, решта (16) - до обмежено 

придатних. 

Оцінюючи реакцію грунту рН даного району у зоні Лісостепу ситуація така: у 

8 турі 22 сільських рад відноситься до обмежено придатних земель, рН цих рад 

знаходиться в межах 5,6 - 6,5. У 9 турі 21 рада відносяться - до обмежено придатних 

і 1 – до непридатних земель. 

Отже, оцінюючи вмісту гумусу, Рівненського району, за 8 тур обстеження ми 

визначили, що 11 сільських рад, 1 районна рада і 1 селищна рада знаходяться у 

критичному стані; 8 – у загрозливому, 1- у задовільному і 4- у еталонному станах. Ці 

4 ради, які знаходяться у еталонному стані , а саме: Жобринська, Клеванська, 

Оржівська і Олександрійська відносяться до зони Полісся. Порівнюючи з 9 туром то 

ситуація практично не змінилась і знову велика кількість сільських рад знаходяться 

у критичному стані, а саме 17 рад; 4 ради знаходяться у загрозливому стані; 1- у 

задовільному і 4 - у сприятливому станах. 

Щодо оцінки реакції грунту рН то ситуація значно краща ніж з вмістом 

гумусу. У 8 турі взагалі немає рад , які знаходяться у критичному стані; 4 - у 



408 

 

загрозливому; 5 - у задовільному; 6 - у сприятливому і 11 - у еталонному станах. 

Щодо 9 туру то тут 2 ради знаходиться у критичному стані; 2 - у загрозливому; 5 - у 

задовільному; 8 - у сприятливому і 9 - у еталонному станах. 

Оцінюючи агреговані показники екологічної стійкості грунту ми дослідили, 

що ситуація погіршилась у 9 турі ніж у 8 у таких радах, як Рівненська, 

Білокриницька, Грушвицька, Корнинська і Радухівська у 8 турі були у загрозливому 

стані, а у 9 турі стали у критичному стані; Великоомелянька, Кустинська і 

Шпанівська з загрозливого стану перейшли у критичний стан, а Верхівська з 

задовільного у загрозливий стан. 

Не змінився стан за два тури обстеження у таких радах, як Бронниківська, 

Великожитинська, Городоцька, Заборольська, Зорянська, Квасилівська, 

Малошпанівська, Новоукраїнська, Обарівська та Шубківська. 

Покращилась ситуація тільки у 2 сільських радах - це Дядьковицька і 

Тайкурська, ці ради із критичного стану перейшли у загрозливий стан. 

У результаті дослідження побудована карта екологічної стійкості 

досліджуваної території. Встановлені території, де грунти не придатні за 

агрегованим показником екологічної стійкості ґрунту для сировинних зон (табл.7.12, 

7.13). Перелік сільських рад з еталонним показником екологічної стійкості ґрунту 

представлено у додатку И (табл. И. 8). 
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Таблиця 6.12 

Ґрунти не придатні агрегованим показником екологічної стійкості ґрунту для 

сировинних зон 

Ґрунти не придатні за показником екологічної стійкості ґрунту для сировинних зон 

8 тур (2001 р.)  9 тур (2006 р.)  

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради  

Екологічна стійкість грунту  

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН (КСІ) 

АП Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН (КСІ) 

АП 

Млинівський район ( 22 с.р.)  

1. Млинівська селищна 

рада  0,15  0,33  0,22  0,04  0,67  0,16  

3. Бокіймівська  0,20  0,20  0,20  0,04  0,40  0,13  

4. Війницька  0,04  0,40  0,13  0,05  0,53  0,16  

5. Владиславівська  0,04  0,27  0,10  0,03  0,04  0,03  

7. Добрятинська  0,04  0,40  0,13  0,03  0,33  0,10  

8. Довгошиївська  0,03  0,33  0,10  0,03  0,73  0,15  

9. Кораблищенська  0,05  0,47  0,15  0,04  0,60  0,15  

10. Малинська  0,10  0,05  0,07  0,04  0,87  0,19  

11.Малодорогостаївська  0,10  0,40  0,20  0,05  0,80  0,20  

12. Мальованська  0,03  0,20  0,08  0,04  0,20  0,09  

13. Миколаївська  0,03  0,33  0,10  0,04  0,47  0,14  

14. Новосілківська  0,03  0,40  0,11  0,02  0,53  0,10  

17. Певжівська  0,15  0,47  0,27  0,10  0,33  0,18  

18. Перемилівська  0,04  0,47  0,14  0,03  0,73  0,15  

19. Підгаєцька  0,15  0,07  0,10  0,10  0,33  0,18  

20. Підлозцівська  0,03  0,47  0,12  0,04  0,60  0,15  

21. Пітушківська  0,04  0,40  0,13  0,03  0,73  0,15  

22. Посниківська  0,04  0,47  0,14  0,02  0,53  0,10  

23. Привітненська  0,03  0,20  0,08  0,03  0,40  0,11  

24. Пугачівська  0,03  0,20  0,08  0,04  0,67  0,16  

25. Радянська  0,04  0,40  0,13  0,03  0,53  0,13  

28. Уїздецька  0,04  0,47  0,14  0,03  0,60  0,13  

Острозький район (3 с.р.)  

7. Грем'яцька  0,10  0,06  0,08  0,15  0,06  0,09  

10. Милятинська  0,05  0,27  0,12  0,10  0,27  0,16  

15. Оженинська  0,25  0,60  0,39  0,04  0,07  0,05  
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Таблиця 6.13 

Ґрунти не придатні агрегованим показником екологічної стійкості ґрунту для 

сировинних зон 

Ґрунти не придатні за показником екологічної  

стійкості ґрунту для сировинних зон 

8 тур (2001 р.)  9 тур (2006 р.)  

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради  

Екологічна стійкість грунту  

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН (КСІ) 

АП Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН (КСІ) 

АП 

Гощанський район  

3. Бочаницька  0,15 0,05 0,09 0,03 0,27 0,09 

4. Бугринська  0,55 0,93 0,72 0,01 0,20 0,04 

5. Воскодавська  0,50 0,80 0,63 0,04 0,87 0,19 

6. Горбаківська  0,60 1,0 0,77 0,04 0,01 0,02 

9. Жаврівська  0,25 0,53 0,36 0,04 0,40 0,13 

10. Красносільська  0,05 0,27 0,12 0,05 0,27 0,12 

14. Майківська  0,25 0,06 0,12 0,04 0,07 0,05 

13. Зорянська  0,04 0,87 0,19 0,03 0,67 0,14 

14. Квасилівська СР  0,04 0,53 0,15 0,03 0,60 0,13 

16. Корнинська  0,15 0,53 0,28 0,05 0,47 0,15 

17. Кустинська  0,30 0,80 0,50 0,10 0,33 0,18 

19. Новоукраїнська  0,02 0,53 0,10 0,02 0,33 0,08 

23. Радухівська  0,04 1,0 0,20 0,04 0,87 0,19 

26. Шубківська  0,04  0,33  0,11  0,04  0,47  0,14  

Рівненський район  

1. Рівненська РР 0,15  0,60  0,30  0,05  0,60  0,17  

2. Білокриницька  0,30  0,27  0,28  0,10  0,07  0,08  

3. Бронниківська  0,03  0,93  0,17  0,04  0,80  0,18  

4.Великожитинська  0,04  0,67  0,16  0,04  0,80  0,18  

5.Великоомелянська  0,40  0,80  0,57  0,05  0,60  0,17  

9. Грушвицька  0,20  0,20  0,20  0,10  0,06  0,08  

13. Зорянська  0,04 0,87 0,19 0,03 0,67 0,14 

14. Квасилівська СРа  0,04 0,53 0,15 0,03 0,60 0,13 

16. Корнинська  0,15 0,53 0,28 0,05 0,47 0,15 

17. Кустинська  0,30 0,80 0,50 0,10 0,33 0,18 

19. Новоукраїнська  0,02 0,53 0,10 0,02 0,33 0,08 

23. Радухівська  0,04 1,0 0,20 0,04 0,87 0,19 

26. Шубківська  0,04  0,33  0,11  0,04  0,47  0,14  
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Визначені території, де агрегований показник коливається у межах 0,8 -1, тобто 

знаходиться у еталонному стані. Саме ці території є придатними для вирощування 

екологічно безпечної продукції за показником екологічної стійкості. Тобто 

впродовж 10 останніх років вони формують сприятливі умови для вирощування 

с.г.культур. Встановлені території, які за показником екологічної стійкості 

знаходяться в критичному стані. Це спричинено низьким показником вмісту гумусу 

та високою кислотністю. Визначені території, де відчуваються значні погіршення 

екологічної стійкості ґрунту, як за рахунок зниження вмісту гумусу, так із за 

рахунок зміни кислотності. Більш детально проведемо аналіз агрегованих 

показників екологічної стійкості для грунтів кожного адміністративного району.  

Таким чином аналіз екологічної стійкості ґрунтів визначив проблемні 

території за базовими показниками, і для формування агросфери ЗВУ придатною 

для сировинних зон необхідно проводити комплексні заходи, що направлені на 

підвищення вмісту органічних речовин та гумусу у ґрунті. 

Складна ситуація склалася у Гощанському та Рівненському районах, де відбулася 

зміна агрегованого показника із задовільного або сприятливого стану до 

критичного. На наш погляд причиною цього є інтенсивне використання цих 

с.г.земель, спрощення сівозмін, вирощування ріпаку а також значне антропогенне 

навантаження. 

Родючість не є незмінною якістю грунту. Використання грунту у 

сільськогосподарському виробництві при неповній компенсації факторів ґрунтової 

родючості тривалий період, коли з року в рік одержують врожаї, а винос поживних 

елементів компенсується не повністю, все це призводить до формування 

деградованих, виснажених грунтів з низькою родючістю [41]. 
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Рис.6.22. Карта агрегованого показника екологічної стійкості грунту 

агросфери м.Рівне за 8 тур обстеження 
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Рис. 6.23. Карта агрегованого показника екологічної стійкості грунту 

агросфери м. Рівне за 9 тур обстеження 
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Рівень родючості досліджували за основними показниками вмісту азоту, що 

легко гідролізується, вмісту рухомого фосфору та калію. Встановили, що рівень 

забезпечення ґрунтів легкогідролізованим азотом є дуже низьким та низьким з 

показниками умісту азоту 75 – 140 мг/кг. Дуже низький рівень забезпеченості 

азотом, що легко гідролізується ґрунти СР Рівненського, Здолбунівського, 

Млинівського району Відслідковується незначне збільшення цього показника для 

ґрунтів СР Дубенського, Гощанського, Острозького та Костопільського районів  у 9 

турі агрохімічного обстеження. Лише в ґрунтах окремих СР вміст азоту, що легко 

гідролізується був більший 151 мг/кг, що відповідає середньому рівні 

забезпеченості. До таких СР відносимо Майданську з вмістом легкогідролізованого 

азоту 159 мг/кг, Сатиївську – 166 мг/кг Дубенського району , Пенківську – 174 мг/кг 

Костопільського району (8 тур агрохімічного обстеженя), Птицьку – 153 мг/кг 

Дубенського району, Розвазька -184 мг/кг Острозький район (9 тур агрохімічного 

обстеження). Таким чином, за результатами 9 туру агрохімічного обстеженні, за 

показником умісту гідролізованого азоту лише грунти двох СР є обмежено-

придатними для виробництва екологічно-чистої продукції. Всі інші території за цим 

показником відносимо до непридатних. Встановлено, що для покращення стану 

грунтів є потреба у азотних добривах. Визначені території де формуються умови 

високої потреби в азотних добривах. 

 Дані агрохімічного обстеження ґрунтів вказують на зменшення його 

забезпеченості рухомим фосфором та обмінним калієм. Слід зазначити, що вміст 

рухомого фосфору коливається в межах 62 до 208 мг/ кг ґрунту. В основному ґрунти 

агросфери характеризуються підвищеним вмістом фосфору та придатним за цим 

показником для створення сировинних зон. Середній вміст притаманний ґрунтам 

Костопільського району. Відзначається на цій території значне зниження показника 

вмісту рухомого фосфору для ґрунтів всіх СР.  

Аналіз забезпечення ґрунтів рухомим калієм показав, що ґрунти СР 

характеризується в основному низьким ( 41- 80 мг/кг грунту) та середнім (81 – 120 

мг/кг грунту) вмістом . Відслідковується незначне зниження цього показника у 9 

турі агрохімічного обстеження. Разом з тим виділені СР, де вміст рухомого калію є 



415 

 

дуже низьким: Великостидинська - 37 мг/кг грунту Гутянська - 37 мг/кг грунту, 

Маломидська - 35 мг/кг грунту, Мащанська - 34 мг/кг грунту, Пеньківська – 32 мг/кг 

грунту. На окремих територіях виділені грунти із підвищеним вмістом рухомого 

калію: Горбаківська – 164 мг/кг грунту, Майківська - 139 мг/кг грунту ( Гощанський 

район), Молодавська - 143 мг/кг грунту, Озерянська - 135 мг/кг грунту, Плосківська 

- 129 мг/кг грунту (Дубенський район), Бущанська - 130 мг/кг грунту, Дерманська 

Друга - 130 мг/кг грунту( Здолбунівський район), Владиславівська -185 мг/кг грунту, 

Мальованська - 172 мг/кг грунту, Миколаївська - 144 мг/кг грунту, Підлозцівська - 

145 мг/кг грунту( Млинівський район), Грушвицька - 141 мг/кг грунту, 

Дядьковицька – 14 8 мг/кг грунту. Ці грунти за показником вмісту рухомого калію є 

придатними для сировинних зон. 

На наш погляд така ситуація із вмістом рухомого калію у грунтах агросфери є 

наслідком зниження внесення калійних добрив та гною.  

 Нами оцінений агрегований показник рівня родючості ґрунтів агросфери та 

встановлено, що значні зміни цього агрегованого показника у 9 турі агрохімічного 

обстеження(рис. 8.23,8.24. Додаток.). Особливо стан погіршився у СР 

Костопільського району. Зміна агрегованого показника у сторону покращення до 

сприятливого стану відслідковується у СР Дубенського та Млинівського районів. 

Детальніше розглянемо кожен район окремо. 

Оцінюючи Гощанський район за ступенем придатності рівня родючості 

грунтів можна сказати, що стосовно вмісту гідролізованого азоту то у 8 і 9 турі всі 

сільські ради відносяться до непридатних грунтів , оскільки їх показники 

коливаються в межах 5,0 - 15,0 мг/100 г грунту. Нормовані показники рівня 

родючості представлено в додатку И (табл. И.9 ). 

Стосовно вмісту рухомого фосфору то у 8 і 9 турі 4 сільських рад відноситься 

до обмежено придатних земель, оскільки їх показники коливаються в межах 5,0 – 

10,0 мг/100 г грунту і 20 – до придатних, тут показники більше 10,0 мг/100 г грунту.  

Щодо вмісту рухомого калію то у 8 турі 4 сільських ради відноситься до 

непридатного ступеня і 20 рад відносяться до обмежено придатного ступеня. У 9 

турі 8 сільських рад відноситься до непридатного ступеня, оскільки значення 
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показників коливається від 3,0 до 8,0 мг/100 г грунту; 14 рад відноситься до 

обмежено придатного, тут показники коливаються від 8,0 до 12,0 мг/100 г грунту і 2 

– до придатного ступеня, їх показники більше 12,0 мг/100 г.  

Отже, оцінюючи рівень родючості грунту Гощанського району за показниками 

вмісту азоту легкогідролізованого , фосфору і калію, привівши ці показники до 

нормованого стану, за уніфікованою шкалою, можна зробити висновок у якому 

стані знаходяться сільські ради. Щодо вмісту легкогідролізованого азоту, то у 8 турі 

обстеження 9 сільських ради відносились до критичного стану; 11 до загрозливого і 

4 – до задовільного стану. У 9 турі ситуація дещо покращилась: 6 сільських рад 

відносяться до критичного стану; 13 - до загрозливого і 5 - до задовільного стану. 

Оцінюючи вміст рухомого фосфору то ситуація як у 8 так і у 9 турі дуже 

позитивна , адже у 8 турі 22 сільські ради відноситься до еталонного стану, тільки 1 

відноситься до загрозливого і 1 до сприятливого стану. У 9 турі 21 сільська рада 

відноситься до еталонного стану, 1- до загрозливого і 2- до задовільного стану. 

Щодо вмісту рухомого калію то у 8 турі 1 сільська рада відноситься до 

критичного стану; 3 ради відносяться до загрозливого стану; 2- задовільного; 9 - 

сприятливого і 9 - до еталонного стану. У 9 турі 4 сільських ради відносяться до 

загрозливого стану; 4 - до задовільного; 8 - до сприятливого і 8 відноситься до 

еталонного стану. 

Порівнюючи агреговані показники рівня родючості грунту то можна сказати, 

що у 8 і 9 турі стани практично не змінились.  

Не змінилась ситуація у таких радах, як: Гощанська, Бугринська, 

Горбаківська, Дроздівська, Дулібська, Жаврівська, Красносільська, Симонівська, 

Курозванівська, Майківська, Малинівська, Посягвівська, Русивельська, 

Рясниківська, Садівська і Федорівська. 

 Покращилась ситуація у таких радах, як : Бабинська і Воскодавська ці ради із 

задовільного стану перейшли у сприятливий; Криничківська із критичного у 

загрозливий, а Липківська із загрозливого у задовільний стан.  

Погіршився стан у Бачаницькій, Малятинській, Синівській і Тучинській 

сільських радах. 
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Оцінюючи Дубенський район за ступенем придатності рівня родючості 

грунтів можна сказати, що стосовно вмісту гідролізованого азоту то у 8 турі всі ради 

відносяться до непридатних земель, оскільки їх показники коливаються в межах 5,0 

- 15,0 мг/100 г грунту. У 9 турі 1 рада відноситься до обмежено придатних і 24 – до 

непридатних земель. 

Стосовно вмісту рухомого фосфору то тут у 8 турі 3 сільських рад відноситься 

до обмежено придатних земель, оскільки їх показники коливаються в межах 5,0 – 

10,0 мг/100 г грунту і 22 – до придатних, тут показники більше 10,0 мг/100 г грунту. 

У 9 турі 3 сільських ради відноситься до обмежено придатного ступеня і 22 – до 

придатного ступеня за нормативами придатності грунтів. 

Щодо вмісту рухомого калію то у 8 турі 3 сільських рад відноситься до 

обмежено придатного ступеня , тут показники коливаються від 8,0 до 12,0 мг/100 г 

грунту і 12 – до придатного ступеня , їх показники більше 12,0 мг/100 г. У 9 турі 

ситуація така: 3 ради відноситься до обмежено придатного і 22 до придатного 

ступеня. Нормовані показники рівня родючості представлено в додатку И (табл. 

И.10 ). 

Рівень родючості грунту проводили за трьома показниками : вмісту азоту 

легкогідролізованого, вмісту рухомого фосфору і вмісту рухомого калію. При оцінці 

вмісту легкогідролізованого азоту, Дубенського району, ми визначили, що у 8 турі 

обстеження 1 сільська рада знаходиться у критичному стані; 17 - у загрозливому; 5- 

у задовільному і 2 - у сприятливому стані. У 9 турі 2 сільські ради знаходяться у 

критичному стані; 9 - у загрозливому стані; 10 - у задовільному і 4 - у сприятливому 

стані. 

Оцінюючи вміст рухомого фосфору то тут ситуація дуже добра, оскільки і за 8 

і за 9 тур всі сільські ради знаходяться у еталонному стані, це дуже високий 

показник. 

При оцінці вмісту рухомого калію ми дослідили, що у 8 турі 2 сільські ради 

знаходяться у критичному стані; 7 - у загрозливому ; 9 - у задовільному; 3 - у 

сприятливому і 4 - у еталонному стані. У 9 турі ситуація значно краща, оскільки тут 
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тільки 2 сільські ради знаходяться у критичному стані; 2- у загрозливому; 5 - у 

задовільному; 6 - у сприятливому і 10 - у еталонному стані. 

Оцінюючи агреговані показники рівня родючості грунту ми можемо сказати, 

що у 9 турі ситуація значно покращилась ніж у 8. Покращилась ситуація у таких 

радах, як Дубенська, Варковицька, Княгининська, Озерянська, Привільненська, 

Птицька, Рачинська, Сатиївська, Соснівська, Тараканівська ці ради із задовільного 

стану перейшли у сприятливий стан, а от Вербська сільська рада із загрозливого у 

сприятливий. Такі ради, як Берегівська, Майданська, Малосадівська, Мильчанська, 

Повчанська, Семидубська, Шепетинська у двох досліджуваних турах залишаються у 

задовільному стані; Гірницька, Мирогощанська, Молодавська, Смизька 

залишаються у сприятливому стані, а Стовпецька - у загрозливому стані. 

Спостерігається і погіршення ситуації у 2 радах це Іваннівська і Плосківська ці ради 

із сприятливого стану перейшли у задовільний стан. 

Оцінюючи Здолбунівський район за ступенем придатності рівня родючості 

грунтів можна сказати, що стосовно вмісту гідролізованого азоту то у 8 і 9 турі всі 

ради відносяться до непридатних земель, оскільки їх показники коливаються в 

межах 5,0 - 15,0 мг/100 г грунту.  

Стосовно вмісту рухомого фосфору то тут у 8 турі 1 сільська рада відноситься 

до обмежено придатних земель, оскільки їх показники коливаються в межах 5,0 – 

10,0 мг/100 г грунту і 21 – до придатних, тут показники більше 10,0 мг/100 г грунту. 

У 9 турі всі сільські ради відноситься до придатного ступеня за нормативами 

придатності грунтів. 

Щодо вмісту рухомого калію то у 8 турі 9 сільських рад відноситься до 

непридатних грунтів і 13 – обмежено придатних , тут показники коливаються від 8,0 

до 12,0 мг/100 г грунту і 12 – до придатного ступеня , їх показники більше 12,0 

мг/100 г. У 9 турі ситуація така: 7 рад відноситься до непридатного і 15 до обмежено 

придатного ступеня.  

Нормовані показники рівня родючості представлено в додатку И (табл. И.11). 

Отже, оцінюючи вміст азоту легкогідролізованого у Здолбунівському районі 

ми визначили, що у 8 турі обстеження 9 сільських рад знаходяться у критичному 
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стані, а 13 - у загрозливому стані. У 9 турі 11 сільських рад знаходяться у 

критичному стані; 10- у загрозливому і 1 - у задовільному стані. Це дуже низькі 

показники, тому потрібне додаткове внесення азоту у грунт. 

Щодо вмісту рухомого фосфору то цей показник у двох досліджуваних турах 

відноситься до еталонного стану. 

При оцінці вмісту рухомого калію ми визначили, що у 8 турі 5 рад відносяться 

до загрозливого стану; 5 - до задовільного; 6 - до сприятливого і 6 - до еталонного 

стану. У 9 турі ці показники покращились: 3ради відносяться до загрозливого стану; 

7 - до задовільного; 6 - до сприятливого і 6 - до еталонного стану. 

Оцінюючи агреговані показники рівня родючості грунту можна сказати, що 

ситуація не змінилась за два тури обстеження у таких радах, як Здолбунівська, 

Бущанська, Дерманська Друга, Дерманська Перша, Здовбицька, Копитківська, 

Маломощаницька, Мізоцька, Новомощаницька, Новосілківська, Півченська, 

Спасівська, Ступнівська, Уїздецька, Урвенська ці ради знаходяться у задовільному 

стані. Покращилась ситуація тільки у 4 сільських радах- це Білашівська, 

Богдашівська, Будеразька вони зі загрозливого стану перейшли у задовільний стан, а 

от Миротинська із задовільного у сприятливий стан. Погіршились показники у двох 

радах це Глинська і П’ятигірська, ці ради із сприятливого стану перейшли у 

задовільний стан. Вцілому можна сказати, що за два тури обстеження ситуація 

практично не змінилась і більшість сільських рад знаходяться у задовільному стані. 

Оцінюючи Костопільський район за ступенем придатності рівня родючості 

грунтів можна сказати, що стосовно вмісту гідролізованого азоту то у 8 турі 19 рад 

відносяться до непридатних земель, оскільки їх показники коливаються в межах 5,0 

- 15,0 мг/100 г грунту і тільки пеньківська сільська рада відноситься до обмежено 

придатних земель. У 9 турі всі сільські ради відносяться до обмежено придатних 

земель. 

Стосовно вмісту рухомого фосфору то тут у 8 турі 8 сільських рад відноситься 

до обмежено придатних земель, оскільки їх показники коливаються в межах 5,0 – 

10,0 мг/100 г грунту і 12 – до придатних, тут показники більше 10,0 мг/100 г грунту. 
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У 9 турі 14 сільських рад відноситься до обмежено придатного ступеня , 5 – до 

придатного і 1 до непридатного ступеня за нормативами придатності грунтів. 

Щодо вмісту рухомого калію то у 8 і 9 турі 19 рад відноситься до 

непридатного ступеня і 1 сільська рада відноситься до обмежено придатного 

ступеня , її показник коливаються від 8,0 до 12,0 мг/100 г грунту. У 9 турі ситуація 

така: 3 ради відноситься до обмежено придатного і 22 - до придатного ступеня. 

Нормовані показники рівня родючості представлено в додатку И (табл. И.12). 

Отже , оцінюючи вміст легкогідролізованого азоту, Костопільського району, 

можна сказати, що у 8 турі обстеження 6 сільських ради відносились до критичного 

стану; 10 - до загрозливого; 3- задовільного і 1- еталонного стану. У 9 турі, якщо 

дивитись в загальному, то ситуація практично не змінилась оскільки 2 сільські ради 

відносяться до критичного стану; 14 - до загрозливого; 3 - до задовільного і 1 - до 

сприятливого стану. 

Оцінюючи вміст рухомого фосфору то ситуація у 8 турі краща ніж у 9, адже у 

8 турі 16 сільських рад відносяться до еталонного стану; 3- до сприятливого і 1 - до 

задовільного стану. У 9 турі 12 сільських рад відносяться до еталонного стану; 2 - до 

сприятливого; 3- до задовільного; 3- до загрозливого і 1 - до критичного стану. 

Щодо вмісту рухомого калію то ситуація як і у 8 так і у 9 турі негативна, 

оскільки у 8 турі 12 сільських рад відносяться до критичного стану; 7- до 

загрозливого і 1- до сприятливого стану. У 9 турі стани сільських рад такі: 9 - до 

критичного стану; 7 - до загрозливого; 2- до задовільного і 1 -до сприятливого стану. 

Порівнюючи агреговані показники рівня родючості грунту то можна сказати, 

що у 9 турі показники покращились ніж у 8 турі. Покращилась ситуація у таких 

радах: Костопільська, Головинська, Даражненська, Дюксинська, Звіздівська, 

Золотолинська, Малолюбашанська ці ради у 8 турі мали загрозливий стан, а от у 9 – 

задовільний. Не змінили свій стан такі ради, як: Великомидська, Великостидинська, 

Злазненська, Малостидинська, Підлужненська, Постійнинська і Яполотська. 

Погіршилась ситуація у таких радах, як: Гутянська, Маломидська, Мащанська, 

Мирненська, Пеньківська та Пісківська. 
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Оцінюючи Млинівський район за ступенем придатності рівня родючості 

грунтів можна сказати, що стосовно вмісту гідролізованого азоту то у 8 і 9 турі всі 

ради відносяться до непридатних земель, оскільки їх показники коливаються в 

межах 5,0 - 15,0 мг/100 г грунту.  

Стосовно вмісту рухомого фосфору то у 8 турі 1 сільська рада відноситься до 

обмежено придатних земель, оскільки їх показники коливаються в межах 5,0 – 10,0 

мг/100 г грунту і 29 – до придатних, тут показники більше 10,0 мг/100 г грунту. У 9 

турі всі сільські ради відноситься до придатного ступеня за нормативами 

придатності грунтів. 

Щодо вмісту рухомого калію то у 8 турі 6 сільських рад відноситься до 

непридатних грунтів, 18 – обмежено придатних , тут показники коливаються від 8,0 

до 12,0 мг/100 г грунту і 6 – до придатного ступеня , їх показники більше 12,0 мг/100 

г. У 9 турі ситуація така: 4 ради відноситься до непридатного, 21 - до обмежено 

придатного і 5 - до придатного ступеня. 

Нормовані показники рівня родючості представлено в додатку И (табл. И.13). 

Отже, рівень родючості грунту проводили за трьома показниками : вмісту 

азоту легкогідролізованого, вмісту рухомого фосфору і вмісту рухомого калію. При 

оцінці вмісту легкогідролізованого азоту, Млинівського району, ми визначили, що у 

8 турі обстеження 13 сільських ради знаходиться у критичному стані; 16 - у 

загрозливому і 1- у задовільному стані. У 9 турі 12 рад знаходяться у критичному 

стані і 18- у загрозливому стані. Ці показники свідчать про дуже погану ситуацію 

щодо вмісту азоту у грунті. Потрібно проводити відповідні заходи для покращення 

стану грунту. 

Оцінюючи вміст рухомого фосфору то тут ситуація дуже добра, оскільки і за 8 

і за 9 тур всі сільські ради знаходяться у еталонному стані, це дуже високий 

показник. 

При оцінці вмісту рухомого калію ми дослідили, що у 8 турі 1 сільська рада 

знаходяться у загрозливому стані; 7 - у задовільному; 9 - у сприятливому і 13 - у 

еталонному стані. У 9 турі стан сільських рад такий: 5 -у задовільному стані; 6 - у 
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сприятливому і 18 - у еталонному стані. У 9 турі стан сільських рад значно 

покращився ніж він був у 8 турі. 

Оцінюючи агреговані показники рівня родючості грунту ми можемо сказати, 

що стан сільських рад практично не змінився у 24 сільських радах із 30, а саме у 

таких радах як: Берегівська, Владиславівська, Добрятинська, Довгошиївська, 

Кораблищенська, Малинська, Малодорогостаївська, Миколаївська, Новосілківська, 

Перемилівська, Підгаєцька, Посниківська, Пітушківська, Привітненська, 

Пугачівська, Радянська, Смордвівська, Уїздецька, Хорупанська ці ради є у 

задовільному стані, а от Вовницька, Мальованська, Новоукраїнська, Торговицька і 

Ярославицька – у сприятливому стані. Покращився стан у таких радах, як: 

Млинівська, Бокіймівська, Острожецька ці ради із задовільного перейшли у 

загрозливий стан, а Певжівська із загрозливого у сприятливий. Погіршився у двох 

сільських радах - це Війницька і Підлозцівська. 

Оцінюючи Острозький район за ступенем придатності рівня родючості 

грунтів, можна сказати, що стосовно вмісту гідролізованого азоту то у 8 і 9 турі всі 

ради відносяться до непридатних земель, оскільки їх показники коливаються в 

межах 5,0 - 15,0 мг/100 г грунту.  

Стосовно вмісту рухомого фосфору то у 8 турі 7 сільських рад відноситься до 

обмежено придатних земель, оскільки їх показники коливаються в межах 5,0 – 10,0 

мг/100 г грунту і 15 – до придатних, тут показники більше 10,0 мг/100 г грунту. У 9 

турі 10 сільських ради відноситься до обмежено придатного і 12 до придатного 

ступеня за нормативами придатності грунтів. 

Щодо вмісту рухомого калію то у 8 турі 8 сільських рад відноситься до 

непридатних грунтів, 13 – обмежено придатних , тут показники коливаються від 8,0 

до 12,0 мг/100 г грунту і 1 – до придатного ступеня , їх показники більше 12,0 мг/100 

г. У 9 турі ситуація така: 10 рад відноситься до непридатного, 11 - до обмежено 

придатного і 1 - до придатного ступеня. 

Нормовані показники рівня родючості представлено в додатку И (табл. И.14). 
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Отже, при оцінці вмісту легкогідролізованого азоту, Острозького району, ми 

визначили, що у 8 турі обстеження 3 сільських ради знаходиться у критичному 

стані; 15 - у загрозливому; 3- у задовільному і 1- у еталонному стані. У 9 турі 2 ради 

знаходяться у критичному стані; 7 - у загрозливому; 11 - у задовільному; 2 - у 

сприятливому і 1 у еталонному стані. 

Оцінюючи вміст рухомого фосфору то тут ситуація добра, оскільки і за 8 і за 9 

тур більшість сільських рад знаходяться у еталонному стані, тільки 1 рада у 8 турі 

знаходиться у задовільному стані, а у 9 турі 5 рад знаходяться у сприятливому стані. 

При оцінці вмісту рухомого калію ми дослідили, що у 8 турі 2 сільські ради 

знаходяться у критичному стані; 3 - у загрозливому стані; 6 - у задовільному; 6 - у 

сприятливому і 5 - у еталонному стані. 

Оцінюючи агреговані показники рівня родючості грунту ми можемо сказати, 

що стан сільських рад не змінився за два тури обстеження у таких радах, як: 

Білашівська, Грем’яцька, Межиріцька, Милятинська, Могилянівська, Оженинська, 

Розвазька, Хорвіська ці ради відносяться до задовільного стану, а от Мощаницька, 

Плосківська, Почапківська, Тесівська, Українська – до сприятливого стану. 

Покращився стан у таких радах як: Острозька, Вілійська, Вільбівненська, 

Новомалинська, Сіянцівська. Погіршився у трьох радах- це Бухарівська, Верхівська 

і Кутянківська. 

Оцінюючи Рівненський район за ступенем придатності рівня родючості 

грунтів, можна сказати, що стосовно вмісту гідролізованого азоту то у 8 і 9 турі всі 

ради відносяться до непридатних земель, оскільки їх показники коливаються в 

межах 5,0 - 15,0 мг/100 г грунту.  

Стосовно вмісту рухомого фосфору то у 8 і 9 турі 1 сільська рад відноситься 

до обмежено придатних земель, оскільки їх показники коливаються в межах 5,0 – 

10,0 мг/100 г грунту і 25 – до придатних, тут показники більше 10,0 мг/100 г грунту.  

Щодо вмісту рухомого калію то у 8 турі 12 сільських рад відноситься до 

непридатних грунтів, 14 – обмежено придатних , тут показники коливаються від 8,0 

до 12,0 мг/100 г грунту . У 9 турі ситуація така: 8 рад відноситься до непридатного, 

15 - до обмежено придатного і 3 - до придатного ступеня. 
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Нормовані показники рівня родючості представлено в додатку И (табл. И.15). 

Отже, оцінюючи вміст легкогідролізованого азоту, Рівненського району, 

можна сказати, що ситуація з вмістом азоту, як і в усіх попередніх районах також 

погана. У 8 турі 15 сільських рад знаходяться у критичному стані; 10 - у 

загрозливому і 1 - у задовільному стані. У 9 турі 9 - у критичному стані; 15 - у 

загрозливому і 2 - у задовільному стані. 

При оцінці вмісту рухомого фосфору можна сказати, що у двох турах 

обстеження всі показники знаходяться у еталонному стані. 

При оцінці вмісту рухомого калію ситуація така: у 8 турі 1 сільська рада 

знаходиться у критичному стані; 8 - у загрозливому стані; 7 - у задовільному; 8 - у 

сприятливому і 2 - у еталонному стані. У 9 турі 1 сільська рада знаходиться у 

критичному стані; 11 - у задовільному; 8 - у сприятливому і 6 - у еталонному стані. 

Оцінюючи рівень родючості грунту за агрегованими показниками ми 

визначили, що стан за два тури обстеження не змінився у таких радах, як: 

Рівненська, Бронниківська, Великоомелянська, Городищенська, Грушвицька, 

Городоцька, Жобринська, Зорянська, Квасилівська, Клеванська, Кустинська, 

Новоукраїнська, Оржівська, Радухівська, Тайкурська, Шубківська відносяться до 

задовільного стану , а Олександрійська – до загрозливого стану. Покращилась 

ситуація у таких радах, як Білокриницька, Великожитинська, Верхівська, 

Дядьковицька, Заборольська, Малошпаківська, Обарівська, Шпанівська. Погіршення 

стану сільських рад за два тури обстеження не спостерігалось. 
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Рис. 6.24. Карта агрегованого показника рівня родючості грунту 

агросфери м. Рівне за 8 тур обстеження 
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Рис. 6.25. Карта агрегованого показника рівня родючості грунту 

агросфери м. Рівне за 9 тур обстеження 

 

Оцінку санітарно-гігієнічного стану грунтів агросфери за агрегованим 

показником визначали за такими базовими показниками: щільність забруднення 

грунтів цезієм-137, стронцієм-90 і вміст у грунті важких металів таких, як цинк, 

ртуть, кадмій і свинець. Нормування і агрегування показників проводили за 

методичними рекомендаціями з розрахунку індексу соціо-економіко-екологічного 

розвитку району [9]. При нормуванні базових показників за мінімальні показники 
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брали фонові концентрації важких металом. Оцінку придатності 

сільськогосподарських угідь вимогам спеціальних сировинних зон визначали за 

методичними рекомендаціями (А.І. Фурдичко, Н.А. Макаренко) [10]. Агрегування 

показників проводили з використанням середньозважених геометричних оцінок. 

Для оцінки санітарно-гігієнічного стану грунту застосовували уніфіковану 

вимірювальну шкалу, за якою стан грунтів оцінюється якісно і кількісно: 0-0,2 - 

критичне, 0,2-0,4- загрозливе 0,4-0,6 - задовільний, 0, 6 -0,8 - сприятливе, 0,8-1,0 - 

еталонне. Вважаємо, що грунту є придатні для вирощування екологічно безпечної 

продукції з показником санітарно-гігієнічного стану грунту 0,8 - 1,0, непридатні - 0- 

0,04, і обмежена придатні - 0,4 - 0,8.Результати та їх обговорення. 

В результаті дослідження встановлено, що грунти агросфери не характеризує 

значними забрудненнями цезієм-137 і стронцієм - 90. Вони відносяться до умовно 

чистих з щільністю забруднення Сs-137 менше 37кБк/м2. Середнє забруднення 

грунтів по Сs-137для Костопільського району одно 3,33 кБк / м2, для Гощанського, 

Млинівського - 1,48 кБк / м2, для Рівненського - 1,18 кБк / м2, для Острозького, 

Дубенського - 0,74 кБк / м2 . Зафіксовані максимальні рівні забруднення ґрунту з 

цього радіонукліду складають 5,37 кБк / м2 (Малолюбашанської сільська рада (СР), 

Коспопольского району), 4,8 кБк / м2 (Войницький СР Млинівського району), 4,7 

кБк / м2 (Білокриницький СС Рівненського району, Смордвовскій СС Млинівського 

району). За цим показником сільськогосподарські угіддя є придатні для 

вирощування екологічно безпечної продукції. Щільність забруднення ґрунту 

агросфери ЗВУ Sr-90 в середньому коливається 0,37 до 0,74 кБк / м2. Тілько грунту 

трьох сільських рад Костопільського району за рівнем забруднення Sr-90 є умовно 

придатними для вирощування екологічно безпечної продукції. До них відносимо 

Велікомідскій СС з щільністю забруднення Sr-90 1,11 кБк / м2, Головінський СС - 

0,91 кБк / м2, Пеньковський СС - 0,94 кБк / м2. Таким чином, встановлено, що 

наявність цезію-137 і стронцію-90 в грунті агросфери ЗВУ не призводить до 

обмеження сільськогосподарської діяльності. За роки дослідження (8- 9 тур) 

відстежується незначне зменшення рівнів забруднення цими радіонуклідами 

сільськогосподарських угідь. 
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Досить небезпечним є забруднення грунту важкими металами такими, як 

ртуть, кадмій, свинець, хром, мідь, цинк і миш'як. Важкі метали присутні в грунті як 

природні домішки, але основними причинами підвищення їх концентрації в грунті є 

діяльність промислових об'єктів і автотранспорт. Проаналізуємо наявність кожного 

з них. До найбільш небезпечних забруднювачів грунтів відносять ртуть та її 

сполуки. Ртуть надходить в навколишнє середовище з отрутохімікатами, з 

відходами промислових підприємств, які містять металеву ртуть і різні її сполуки. В 

середньому за результатами ІХ туру обстеження для грунтів агросфери ЗВУ вміст 

ртуті знаходиться в межах 0,03 - 0,05 мг / кг, що практично в два рази менше 

фоновий значень. 

Всі грунту агросфери ЗВУ забруднені свинцем, концентрація якого практично 

по всій території перевищує фонове значення. Найбільш забруднені ґрунти 

Рівненського, Здолбунівського районів, де зафіксовано перевищення фонового рівня 

в 2 -7 рази. Наприклад, в грунті Шубківської СР вмісту свинцю одно 21,3 мг / кг, що 

перевищує фон у 7,7 рази. Закономірно високий вміст цього елементу перебуває в 

грунтах 20-км зони навколо міста Рівне, а також уздовж основних автомагістралей. 

Практично всі території за змістом в грунті свинцю відносяться до умовно 

придатним і непридатним для вирощування екологічно безпечної продукції. 

Вміст рухомих форм цинку в грунті агросфери коливається від показника 

менше фону до фону і більше фону (рис.8.25). Виявлено території СР 

Здолбунівського району, де фон по цьому елементу перевищено в 2,2 4,6 рази. 

Зафіксовані перевищення ГДК цинку (23 мг / кг) для Копітковского СР, 

Богдашовского СР, Глинського СР Здолбунівського району відповідно в 2; 1,26; 1,04 

рази. Встановлено, що забруднення ґрунту кадмієм має нерівномірний характер. 

Вміст рухомих форм кадмію в грунті агросфери коливається від показника 

менше фону до фону і більше фону в середньому 2,5 - 5 разів. Виявлено 

перевищення ГДК (0,7 мг / кг) для грунтів Грушвицкої СР Рівненського району, 

Спасівську СР Здолбуноского району.В результаті досліджень встановлено, що 

незначна територія агросфери ЗВП може бути придатна для сировинних зон за 

вмістом цинку і кадмію. 
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Використовуючи базові показники, після визначення нормованих показників 

(Додаток И (табл. И.16- И.28) ми розрахували агрегований показник санітарно-

гігієнічного стану грунту агросфери ЗВУ. В основу агрегованого показника 

належить шість базових це: щільність забруднення цезієм-137 і стронцієм - 90, а 

також вміст у грунтах важких металів, а саме цинку, свинцю, кадмію та ртуті. 

Результати представлені в картосхемах (Рис.6.27, 6.28). 

Встановлено, що для грунтів агросфери ЗВП за цим показником характерне в 

основному загрозливий стан. Виділено території СР з задовільним і сприятливим 

станом, які знаходяться в північно-східному напрямку. Ці території в основному не 

схильні до дії автотранспорту, стаціонарних джерел забруднення та віддалені від 

міста Рівне більше 20 км. Критичний стан грунтів відзначено для всієї території 

агросфери ЗВУ, найбільший відсоток цих територій зосереджений в 20 км зоні 

навколо урбосістеми і в південному-східному напрямку, в основному це СС 

Рівненського, Острозького, Здолбунівського і частково Дубенського району. 

Наприклад, в Рівненському районі погіршився стан в 10 км зоні навколо 

урбосістеми Рівненському, Білокриницької, Велікожітінском, Грушвіцком, 

Дядьковіцком, ШПАНІВСЬКЕ сільських радах. 

Встановлено, що за агрегованим показником санітарно-гігієнічного стану 

грунтів території СР агросфери ЗВУ відносяться до умовно придатним і 

непридатним для формування сировинних зон. 

Нормовані показники вмісту важких металів представлено у додатку И. (табл. 

И.16). Отже, оцінюючи вміст металів у Гощанському районі можна сказати , що у 9 

турі ситуація дещо покращилась у деяких сільських радах, ніж у 8. Оцінюючи вміст 

цинку у грунтах то можна сказати, що у 8 турі 13 сільських рад знаходяться у 

критичному стані; 5 – у загрозливому; 5 – у задовільному і 1 – у еталонному стані. У 

9 турі ситуація така: 15 сільських рад знаходяться у критичному стані; 4 – у 

загрозливому; 4 – у задовільному і 1 – у сприятливому. 

Щодо вмісту свинцю то у 8 турі 20 рад знаходяться у критичному стані; 1 – у 

задовільному і 3 – у еталонному стані. У 9 турі 16 - у критичному стані; 2 – у 

сприятливому і 6 – у еталонному стані. 
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Щодо вмісту кадмію то у 8 турі 21 рада знаходиться у критичному стані; 1 – у 

загрозливому і 2 – у задовільному стані. У 9 турі 12 рад знаходяться у критичному 

стані; 1 – у загрозливому; 3 – у задовільному і 8 - у еталонному стані. 

Щодо присутності ртуті у грунтах Гощанського району, то вона відсутня, 

оскільки всі ради за 8 і 9 тур знаходяться у еталонному стані. 

Наявність металів у грунтах Гощанського району може бути пояснена тим, що 

на території даного району знаходиться велика кількість промислових об’єктів, які 

згубно впливають на навколишнє середовище, в тому числі і на грунтовий покрив. 

Також на території району знаходиться велика кількість доріг, які сполучають 

віддалені села від районного центру і від обласного центру м.Рівне. Гощанський 

район знаходиться за 30 км від Рівного. Через Гощанський район проходить 

автошлях державного значення: Київ—Житомир—Рівне—Дубно—Львів—Чоп 

(М06, частина E40). Київ-Чоп (протяжністю 30 км) , повздовж траси на території 

району розташовано 4 АЗС. Забруднення автотранспортом є досить велике, оскільки 

кожний день проїжджає велика кількість вантажних та легкових машин, вони 

виділяють шкідливі речовини, які у своєму складі мають важкі метали. Детальніше 

карту автошляхів Гощанського району можна розглянути у Додатку З. 

Нормовані показники вмісту важких металів представлено у додатку И. (табл. 

И.17). Отже, оцінюючи вміст металів у Дубенському районі можна сказати, що при 

оцінці вмісту цинку у грунтах у 8 турі 4 сільських ради знаходяться у задовільному 

стані 9 – у сприятливому і 12 – у еталонному стані. У 9 турі ситуація така: 4 

сільських рад знаходяться у задовільному; 8 – у сприятливому і 13 – у еталонному 

стані. З цього слідує , що забруднення цинком на території Дубенського району 

немає, оскільки більшість рад знаходяться у еталонному стані. 

Щодо вмісту свинцю то у 8 турі 22 ради знаходяться у критичному стані і 3 – у 

загрозливому стані. У 9 турі 21 рада - у критичному стані; 3 – у загрозливому і 1 – у 

задовільному стані. 

Щодо вмісту кадмію то у 8 турі 13 рад знаходиться у критичному стані; 2 – у 

загрозливому; 3 – у задовільному; 3 – у сприятливому і 4- у еталонному стані. У 9 
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турі 16 рад знаходяться у критичному стані; 3 – у загрозливому; 2 – у задовільному і 

3 - у еталонному стані. 

Щодо присутності ртуті у грунтах Дубенського району, то вона відсутня, 

оскільки всі ради за 8 і 9 тур знаходяться у еталонному стані. 

Присутність у грунтах Дубенського району важких металів може 

пояснюватись тим, що по території району проходять дві дороги державного 

значення : Доманово-Ковель-Чернівці-Мамалига (протяжністю 40 км) та Київ-Чоп 

(протяжністю 50 км). По території Дубенського району проходить 37 місцевих доріг 

загального користування протяжністю 347 км. Ці дороги проходять через села тому і 

забруднення свинцем даної території за два тури обстеження досить велике.  

Підприємства району працюють в добувній галузі - видобування торфу 

фрезерного та виробництво з нього паливних торфобрикетів та переробній галузях - 

виробництво харчових продуктів, оброблення деревини та виробництво виробів з 

деревини, хімічна та нафтохімічна галузі, виробництво іншої неметалевої продукції. 

Нормовані показники вмісту важких металів представлено у додатку И. (табл. 

И.18). Таким чином, оцінюючи вміст важких металів у грунтах Здолбунівського 

району можна сказати, що при оцінці вмісту цинку у грунтах у 8 турі 9 сільських 

рад знаходяться у критичному стані; 3 – у загрозливому; 5 - у задовільному; 4 – у 

сприятливому і 1 – у еталонному стані. У 9 турі ситуація така: 9 сільських рад 

знаходяться у критичному стані; 2 – у загрозливому; 6 – у задовільному; 4 – у 

сприятливому і 1 – у еталонному стані.  

Щодо вмісту свинцю то у 8 і 9 турі всі ради знаходяться у критичному стані. 

Це дуже низький показник. 

Щодо вмісту кадмію то у 8 турі 8 рад знаходиться у критичному стані; 1 – у 

загрозливому; 1 – у задовільному; 3 – у сприятливому і 9 - у еталонному стані. У 9 

турі 7 рад знаходяться у критичному стані; 3 – у загрозливому; 2 – у сприятливому і 

10 - у еталонному стані. 

Щодо присутності ртуті у грунтах Здолбунівського району, то вона відсутня, 

оскільки всі ради за 8 і 9 тур знаходяться у еталонному стані. 
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Присутність у грунтах Здолбунівського району може пояснюватись тим, що 

Здолбунів розташований за 12 км на південь від Рівного. Через місто проходить 

автострада Старокостянтинів — Острог — Здолбунів — Рівне — Сарни — 

Житковичі (Білорусь). Через район проходить автодорога державного значення Київ 

- Чоп М-06 / E-40 протяжністю 35 км. Детальніше карту автошляхів району можна 

розглянути у Додатку З 

 Також на території знаходиться велика кількість промислових підприємств: 

ВАТ„Волинь-Цемент" , ТзОВ „Волинь-Шифер" по виробництву цементу і шиферу, 

ЗАТ „Іскра", ВАТ „Укрцемремонт", ВАТ „Завод продовольчих товарів", ВАТ 

"Мізоцький цукровий завод"- цукор, ТзОВ "Бутек" - будівельні матеріали; 

мінеральні добрива; насіння сільгоспкультур, ВАТ «Укрцемремонт», ЗАТ 

«Західноукраїнська гірнича компанія» , ВАТ «Здолбунівський завод нестандартного 

обладнання» та багото ін.. Ці підприємства в свою чергу також впливають на 

навколишнє середовище в тому числі і грунтовий покрив даного району і прилеглої 

до нього території. 

Нормовані показники вмісту важких металів представлено у додатку И. (табл. 

И.19). Отже, оцінюючи вміст важких металів у Костопільському районі можна 

сказати, що при оцінці вмісту цинку у грунтах у 8 турі 5 сільських рад знаходяться у 

критичному стані; 2 – у загрозливому; 2 - сприятливому і 11 – у еталонному стані. У 

9 турі ситуація така: 5 сільських рад знаходяться у критичному стані; 1 – у 

загрозливому; 1– у задовільному; 1 – у сприятливому і 12 – у еталонному стані.  

Щодо вмісту свинцю то у 8 турі 14 рад знаходяться у критичному стані; 1 – у 

загрозливому; 1 – у задовільному; 1 - у сприятливому і 3 – у еталонному стані. У 9 

турі 18 рад знаходяться у критичному стані; 1 – у загрозливому і 1 – у задовільному 

стані. 

Щодо вмісту кадмію то у 8 турі 4 ради знаходиться у критичному стані і 16 - у 

еталонному стані. У 9 турі 18 рад знаходяться у критичному стані і 2 - у еталонному 

стані, дуже погіршився стан у 9 турі порівняно з 8 туром. 

Щодо присутності ртуті у грунтах Костопільського району, то вона відсутня, 

оскільки всі ради за 8 і 9 тур знаходяться у еталонному стані. 
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Погіршення стану на території Костопільського району стосовно важких 

металів може бути пов’зане тим, що на території працює велика кількість 

підприємств і вони так чи інакше впливають на стан грунтів данного району. 

Нарощування промислового виробництва забезпечено у деревообробній 

промисловості (9,4 відс.), добувній промисловості (16,4 відс.), харчовій та 

переробній промисловості (8,6 відс.), виробництво інших неметалевих виробів (11,8 

відс.). У промисловому комплексі району основного кола підприємств 

нараховується 18 підприємств державної та приватної форм власності. 

Промисловість району характеризується виробництвом деревостружкових не 

оброблених та ламінованих плит, смоли карбомідної, високоякісної фанери, 

будівельних матеріалів, скловиробів, хлібобулочних та кондитерських виробів, 

соусів та майонезів, маргарину та маргаринової продукції, оцету та гірчиці і ін. 

Серед найбільших забруднювачів можна виділити ТзОВ „Свиспан-Лімітед”, 

ЗАТ „Костопільський завод скловиробів”, КП «Костопількомуненергія», ТзОВ 

«Костопільський фанерний з-д»,», ВАТ „Берестовецький спецкар”єр” та ін.. На 

території Костопільського району знаходиться велика кількість доріг, які 

сполучають віддалені села від районного центру м. Костопіль, а також від обласного 

центру м.Рівне. Відстань від Костополя до обласного центру міста Рівне -38 км. 

Через місто проходить автострада Старокостянтинів — Острог — Здолбунів — 

Рівне — Сарни — Житковичі (Білорусь). По території Костопільського району 

проходить 37 місцевих доріг загального користування протяжністю 437 км. 

Регулярним автобусним сполученням охоплені 95,4% населених пункти району.  

Нормовані показники вмісту важких металів представлено у додатку И. (табл. 

И.20). Отже, оцінюючи вміст важких металів у Млинівському районі можна сказати, 

що при оцінці вмісту цинку у грунтах у 8 турі 6 сільських ради знаходяться у 

задовільному стані; 16 – у сприятливому і 8 – у еталонному стані. У 9 турі ситуація 

така: 6 сільських рад знаходяться у задовільному; 17– у сприятливому і 7 – у 

еталонному стані. З цього слідує , що забруднення цинком на території даного 

району немає, оскільки більшість рад знаходяться у еталонному стані. 
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Щодо вмісту свинцю то у 8 і 9 турі всі ради відносяться до критичного стану, 

тільки у 8 турі 1 рада відноситься до задовільного , а у 9 турі 1 – до загрозливого 

стану. 

Щодо вмісту кадмію то у 8 турі 25 рад знаходиться у критичному стані; 1 – у 

загрозливому і 4 – у задовільному стані. У 9 турі 26 рад знаходяться у критичному 

стані; 1 – у загрозливому і 3 – у задовільному  стані. 

Щодо присутності ртуті у грунтах Млинівського району, то вона відсутня, 

оскільки всі ради за 8 і 9 тур знаходяться у еталонному стані. 

Присутність у грунтах важких металів може пояснюватись тим, що 

транспортне обслуговування господарського комплексу і населення Млинівського 

району здійснюється автомобільним видом транспорту . На території знаходиться 

велика кількість доріг, які проходять через села, вони сполучають віддалені села до 

районного і обласного центру. Також на території даного району знаходиться велика 

кількість промислових підприємств харчової промисловості і будівельних 

матеріалів, які впливають на грунтовий покрив.  

Нормовані показники вмісту важких металів представлено у додатку И. (табл. 

И.21). Отже, оцінюючи вміст важких металів у Острозькому районі можна сказати, 

що при оцінці вмісту цинку у грунтах у 8 турі 14 сільських рад знаходяться у 

критичному стані; 4 – у загрозливому і 4 – у задовільному стані. У 9 турі ситуація 

така: 15 сільських рад знаходяться у критичному стані; 3 – у загрозливому; 3 - у 

задовільному і 1 – у еталонному стані.  

Щодо вмісту свинцю то у 8 і 9 турі всі ради відносяться до критичного стану, 

тільки у 8 турі 2 ради відноситься до загрозливого , а у 9 турі 1 – до еталонного 

стану. 

Щодо вмісту кадмію то у 8 турі 20 рад знаходиться у критичному стані; 1 – у 

загрозливому і 1 – у сприятливому стані. У 9 турі 10 рад знаходяться у критичному 

стані; 5 – у загрозливому; 3 – у сприятливому і   5 – у еталонному стані. 

Щодо присутності ртуті у грунтах Острозького району, то вона відсутня, 

оскільки всі ради за 8 і 9 тур знаходяться у еталонному стані. 
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Присутність у грунтах важких металів може пояснюватись тим, що через 

місто Остріг проходять автомобільні шляхи регіонального значення: 

Р05 Городище — Рівне — Сарни — Старокостянтинів і Р26 Острог — Кременець —

 Радивилів. Також є промислові підприємства КП Фабрика -Вілія, ТОВ ―Універсал-

Будматеріали та ін.. , які впливають на грунти даної території. Детальніше карту 

автошляхів Острозького району можна розглянути у Додатку З. 

Нормовані показники вмісту важких металів представлено у додатку И. (табл. 

И.22). Отже, оцінюючи вміст важких металів у Рівненському районі можна сказати, 

що при оцінці вмісту цинку у грунтах у 8 турі 20 сільських рад знаходяться у 

критичному стані; 1 – у загрозливому і 5 – у задовільному стані. У 9 турі ситуація 

така: 20 сільських рад знаходяться у критичному стані і 6 – у загрозливому стані.  

Щодо вмісту свинцю то у 8 і 9 турі всі ради відносяться до критичного стану, 

тільки у 8 турі 2 ради відноситься до загрозливого , а у 9 турі 1 - до загрозливого; 1 – 

до сприятливого і 1 – до еталонного стану. 

Щодо вмісту кадмію то у 8 турі 14 рад знаходиться у критичному стані; 3 – у 

загрозливому; 1 – у задовільному;  3 – у сприятливому і 5 – у еталонному стані. У 9 

турі 15 рад знаходяться у критичному стані; 3 – у задовільному; 3 – у сприятливому 

і  5 – у еталонному стані. 

Щодо присутності ртуті у грунтах Рівненського району, то вона відсутня, 

оскільки всі ради за 8 і 9 тур знаходяться у еталонному стані. 

Присутність у грунтах важких металів може пояснюватись тим, що по 

території району проходять автомобільні дороги державного значення: Рівне — 

Сарни — Столин, Рівне — Тучин — Острог, Рівне — Берестечко — Буськ — 

Пермишляни, Бердичів — Чуднів — Шепетівка — Острог — Рівне, Київ — Чоп, 

Рівне — Луцьк. Через місто проходить автошляхи: Київ—Житомир—Рівне—

Дубно—Львів—Чоп (М06, частина E40), Рівне—Луцьк—Устилуг (Н 22) і 

Старокостянтинів—Острог—Здолбунів—Рівне—Сарни—

Житковичі(Білорусь)(Р05).  

А також Рівненський район має велику кількість промислових підприємств. 

Серед найбільших забруднювачів можна виділити: ПАТ « Рівне - Азот», ТОВ 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A0_05
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A0_26
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2
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«Одек» Україна, ЗАТ „Рівненський ливарний завод”, ЗАТ „Консюмерс-Скло-Зоря”, 

ВАТ "Рівненський завод будматеріалів". 

 Рівень грунтів радіонуклідами є низькою. Нормовані показники представлено 

у додатку И (табл. И.23 – И.29) 

На основі агрегованих показників (додаток И. (табл. И.30 – И.37) ми 

розробили карти санітарно-гігієнічної стійкості грунту  ( Рис.7.26,7.27 ). 

Отже, оцінюючи санітарно-гігієнічну стійкість грунту Гощанського району 

можна сказати, що у 9 турі ситуація трішки покращилась ніж вона була у 8 турі. 

Покращився стан у таких радах: Гощанська, Бабинська, Бугринська, Бочаницька, 

Горбаківська, Криничківська, Липківська, Тучинська. 

Не змінився стан у 14 сільських радах, а саме у Воскодавській, Дроздівській, 

Дулібській, Красносільській, Жаврівській, Курозванівській, Майківській, 

Посягвівській, Русивельській, Рясниківській, Садівській, Симонівській, Синівській і 

Федорівській. 

Погіршився стан у 1 раді це Малинівська, вона із загрозливого стану перейшла 

у критичний стан. 

Отже, оцінюючи санітарно-гігієнічну стійкість грунту Дубенського району 

можна сказати, що у 9 турі ситуація трішки покращилась ніж вона була у 8 турі. 

Покращився стан у таких радах, як Мильчанська і Сатиївська. 

Не змінився стан у 17 сільських радах, це: Дубенська, Берегівська, 

Варковицька, Гірницька, Княгининська, Майданська, Мирогощанська, Молодавська, 

Озерянська, Плосківська, Повчанська, Привільненська, Птицька, Рачинська, 

Смизька, Стовпецька, Шепетинська. 

Погіршився стан у 6 сільських радах: Вербська, Іваннівська, Малосадівська, 

Семидубська, Соснівська, Тараканівська. 

Отже, оцінюючи санітарно-гігієнічну стійкість грунту Здолбунівського району 

можна сказати, що незмінився стан сільських рад за два тури обстеження у таких 

радах, як: Здолбунівська , Богдашівська, Дерманська Перша, Здовбицька, 

Миротинська і Уїздецька ці ради відносяться до критичного стану, а також не 

змінився стан у таких радах : Будеразька, Бущанська, Глинська, Дерманська Друга, 
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Копитківська, Мізоцька, Новомощаницька, Новосілківська, Півченська, Спасівська, 

Ступнівська і Урвенська. 

Покращився стан у таких радах, як Білашівська, Маломощаницька, 

Старомощаницька і П’ятигірська. 

Погіршення стану за два тури обстеження не спостерігалось. 

Отже, оцінюючи санітарно-гігієнічну стійкість грунту Костопільського району 

можна сказати, що у 9 турі стан сільських рад значно погіршився ніж він був у 8 

турі. 

Погіршився стан у всіх 16 радах. Це може бути пов’язане з тим, що на 

території Костопільського району знаходиться велика кількість промислових 

підприємств деревообробного типу і знаходиться велика кількість доріг місцевого 

значення, це згубно впливає на стан грунтового покриву. 

Не змінився стан у Малолюбашанській, Мащанській, Мирненській і 

Підлужненській сільських радах. 

Отже, оцінюючи санітарно-гігієнічну стійкість грунту Млинівського району 

можна сказати, що незмінився стан у 27 сільських радах таких, як: Млинівська, 

Берегівська, Бокіймівська, Війницька, Владиславівська, Вовницька, Довгошиївська, 

Кораблищенська, Малинська, Малодорогостаївська, Мальованська, Миколаївська, 

Новосілківська, Новоукраїнська, острожецька, Певжівська, Перемилівська, 

Підгаєцька, Посниківська, Привітненська, Пугачівська, Радянська, Смордвівська, 

Торговицька, Уїздецька, Хорупанська, Ярославицька. 

Погіршився стан у трьох радах це: Добрятинська, Підлозцівська і 

Пітушківська. 

Отже, оцінюючи санітарно-гігієнічну стійкість грунту Острозького району 

можна сказати, що незмінився стан у 15 радах, як Острозька, Білашівська, Вілійська, 

Грем’яцька, Межиріцька, Могилянівська, Новородчицька, Оженинська, Українська, 

Хорівська ці ради за два тури обстеження залишаються у критичному стані, а 

Вільбівненська, Кутянківська, Почапківська, Сіянцівська і Тесівська залишаються у 

загрозливому стані. 
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Покращився стан у Бухарівській, Верхівській, Милятинській, Мощаницькій, 

Новомалинській, Плосківській – ці ради із критичного стану перейшли у 

загрозливий, а от Розвазька із загрозливого перейшла у сприятливий стан. 

Отже, оцінюючи санітарно-гігієнічну стійкість грунту Рівненського району 

можна сказати, що незмінився стан у 18 радах: Брониківській, Великоомелянській,  

 

Рис.6.27. Агреговані показники санітарно-гігієнічної стійкості грунту 

агросфери м. Рівне за 8 тур обстеження 
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Рис.6.28. Агреговані показники санітарно-гігієнічної стійкості грунту 

агросфери м. Рівне за 9 тур обстеження 

 

Верхівській, Зорянській, Квасилівській, Клеванській, Кустинській, 

Обарівській, Шубківській ці ради залишаються у загрозливому стані, а 



440 

 

Городищенська, Городоцька, Жобринська, Заборольська, Корнинська, 

Малошпаківська, Оржівська, Радухівська, Тайкурська ці ради залишаються у 

критичному стані.  

Погіршився стан у таких радах: Рівненська, Білокриницька, Великожитинська, 

Грушвицька, Дядьковицька, Шпанівська. 

Таблиця 6.14 

Розрахунок інтегрованого показника якісного стану грунтів Гощанського району 

       Примітка: *- Територія, яка знаходиться у зоні Полісся ; 

 

 

 

Гощанський район 

 

Назва сільської, селищної, міської та 

районної ради 

Інтегрований показник якісного стану 

грунтового покриву 

8 тур (2001 р.) 9 тур (2006 р.) 

1. Гощанська селищна рада 0,36 0,40 

2. Бабинська 0,38 0,52 

3.Бочаницька 0,22 0,23 

4. Бугринська 0,53 0,20 

5.Воскодавська 0,42 0,31 

6. Горбаківська 0,49 0,20 

7. Дроздівська 0,20 0,25 

8. Дулібська 0,46 0,50 

9. Жаврівська 0,38 0,30 

10.Красносільська 0,39 0,39 

11.Криничківська* 0,23 0,55 

12.Курозванівська 0,44 0,44 

13. Липківська 0,44 0,59 

14. Майківська 0,26 0,22 

15. Малинівська* 0,53 0,45 

16. Малятинська* 0,44 0,39 

17. Посягвівська 0,44 0,46 

18. Русивельська 0,29 0,35 

19. Рясниківська 0,42 0,33 

20. Садівська* 0,42 0,55 

21. Симонівська 0,48 0,51 

22. Синівська 0,41 0,39 

23. Тучинська* 0,46 0,66 

24. Федорівська 0,44 0,43 
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Таблиця 6.15 

Розрахунок інтегрованого показника якісного стану грунтів 

 Дубенського району 

Дубенський район 

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Інтегрований показник якісного стану грунтового 

покриву 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

1. Дубенська районна рада 0,36 0,28 

2. Берегівська 0,44 0,39 

3. Варковицька 0,37 0,43 

4. Вербська 0,23 0,20 

5. Гірницька 0,30 0,26 

6. Іваннівська 0,42 0,42 

7. Княгининська 0,40 0,47 

8. Майданська 0,24 0,21 

9. Малосадівська 0,31 0,27 

10. Мильчанська 0,26 0,32 

11.Мирогощанська 0,38 0,31 

12. Молодавська 0,28 0,20 

13. Озерянська 0,27 0,33 

14. Плосківська 0,42 0,31 

15. Повчанська 0,25 0,32 

16.Привільненська 0,20 0,36 

17. Птицька 0,39 0,42 

18. Рачинська 0,44 0,34 

19. Сатиївська 0,46 0,58 

20. Семидубська 0,28 0,25 

21. Смизька селищна рада 0,24 0,36 

22. Соснівська 0,30 0,21 

23. Стовпецька 0,35 0,30 

24. Тараканівська 0,27 0,44 

25. Шепетинська 0,36 0,31 

 

Покращився стан у Новоукраїнській раді, вона із задовільного стану перейшла 

у сприятливий і Олександрійській, вона із загрозливого перейшла у сприятливий 

стан. 

На основі агрегованих показників розраховуємо інтегрований показник 

якісного стану грунтів. Результати розрахунків зводимо у табл. 6.14-6.20 за 
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уніфікованою шкалою визначаємо до якого стану відноситься кожна з рад 

досліджуваних районів. На основі інтегрованого показника будуємо карти стану 

грунтового покриву агросфери м. Рівне ( Рис.6.28 – 6.29). 

 

Таблиця 6.16 

Розрахунок інтегрованого показника якісного стану грунтів 

Здолбунівського району 

Здолбунівський район  

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Інтегрований показник якісного стану грунтового 

покриву 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

1. Здолбунівська міська 

рада 0,24 0,26 

2. Білашівська  0,26 0,28 

3. Богдашівська  0,25 0,26 

4. Будеразька  0,32 0,24 

5. Бущанська  0,25 0,22 

6. Глинська  0,30 0,29 

7. Дерманська Друга  0,26 0,24 

8. Дерманська Перша  0,20 0,20 

9. Здовбицька  0,34 0,29 

10. Копитківська  0,37 0,31 

11.Маломощаницька  0,25 0,22 

12. Миротинська  0,31 0,31 

13. Мізоцька селищна рада 0,23 0,26 

14. Новомощаницька  0,24 0,20 

15. Новосілківська  0,30 0,20 

16. Півченська  0,37 0,25 

17. П'ятигірська  0,20 0,23 

18. Спасівська  0,32 0,23 

19.Старомощаницька  0,20 0,20 

20. Ступнівська  0,23 0,34 

21. Уїздецька  0,21 0,27 

22. Урвенська  0,30 0,27 
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Таблиця 6.17 

Розрахунок інтегрованого показника якісного стану грунтів 

Костопільського району 

Костопільський район  

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Інтегрований показник якісного стану грунтового 

покриву 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

1. Костопільська міська 

рада 0,62 0,44 

2. Великомидська  0,50 0,41 

3. Великостидинська  0,57 0,47 

4. Головинська  0,42 0,36 

5. Гутянська  0,57 0,38 

6. Деражненська  0,56 0,53 

7. Дюксинська  0,54 0,44 

8. Звіздівська  0,45 0,34 

9. Злазненська  0,47 0,39 

10. Золотолинська  0,62 0,51 

11.Малолюбашанська  0,50 0,58 

12. Маломидська  0,49 0,26 

13.Малостидинська  0,51 0,42 

14. Мащанська  0,40 0,34 

15. Мирненська  0,54 0,45 

16. Пеньківська  0,61 0,30 

17. Підлужненська  0,47 0,44 

18. Пісківська  0,30 0,45 

19. Постійненська  0,51 0,35 

20. Яполотська  0,66 0,41 
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Таблиця 6.18 

Розрахунок інтегрованого показника якісного стану грунтів 

Млинівського району 

Млинівський район  

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Інтегрований показник якісного стану грунтового 

покриву 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

1. Млинівська селищна 

рада 0,35 0,34 

2. Берегівська  0,36 0,42 

3. Бокіймівська  0,27 0,25 

4. Війницька  0,26 0,26 

5. Владиславівська  0,22 0,20 

6. Вовницька  0,29 0,37 

7. Добрятинська  0,36 0,31 

8. Довгошиївська  0,22 0,24 

9. Кораблищенська  0,25 0,25 

10. Малинська  0,24 0,34 

11.Малодорогостаївська  0,28 0,27 

12. Мальованська  0,22 0,23 

13. Миколаївська  0,27 0,30 

14. Новосілківська  0,23 0,22 

15. Новоукраїнська  0,37 0,32 

16. Острожецька  0,35 0,40 

17. Певжівська  0,27 0,29 

18. Перемилівська  0,23 0,27 

19. Підгаєцька  0,23 0,27 

20. Підлозцівська  0,31 0,30 

21. Пітушківська  0,24 0,26 

22. Посниківська  0,24 0,22 

23. Привітненська  0,20 0,23 

24. Пугачівська  0,20 0,25 

25. Радянська  0,26 0,25 

26. Смордвівська  0,26 0,35 

27. Торговицька  0,37 0,34 

28. Уїздецька  0,29 0,30 

29. Хорупанська  0,36 0,42 

30. Ярославицька  0,41 0,39 
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Таблиця 6.19 

Розрахунок інтегрованого показника якісного стану грунтів 

Острозького району 

Острозький район  

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Інтегрований показник якісного стану грунтового 

покриву 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

1. Острозька районна рада 0,27 0,35 

2. Білашівська  0,32 0,24 

3. Бухарівська  0,25 0,32 

4. Верхівська  0,35 0,36 

5. Вілійська  0,20 0,33 

6. Вільбівненська  0,20 0,41 

7. Грем'яцька  0,20 0,20 

8. Кутянківська  0,34 0,35 

9. Межиріцька  0,34 0,39 

10. Милятинська  0,20 0,26 

11.Могилянівська  0,30 0,40 

13. Мощаницька  0,27 0,40 

13.Новомалинська  0,31 0,41 

14.Новородчицька  0,21 0,33 

15. Оженинська  0,29 0,20 

16. Плосківська  0,36 0,39 

17. Почапківська  0,26 0,35 

18. Розвазька  0,40 0,66 

19. Сіянцівська  0,30 0,40 

20. Тесівська  0,31 0,36 

21. Українська  0,37 0,30 

22. Хорівська  0,33 0,35 
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Таблиця 6.20 

Розрахунок інтегрованого показника якісного стану грунтів 

Рівненського району 

Рівненський район  

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Інтегрований показник якісного стану грунтового 

покриву 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

1. Рівненська районна рада 0,32 0,21 

2. Білокриницька  0,31 0,20 

3. Бронниківська  0,25 0,31 

4.Великожитинська  0,23 0,24 

5.Великоомелянська  0,42 0,30 

6. Верхівська  0,39 0,38 

7. Городищенська  0,32 0,27 

8. Городоцька  0,30 0,30 

9. Грушвицька  0,31 0,20 

10. Дядьковицька  0,35 0,35 

11. Жобринська  0,44 0,45 

12. Заборольська  0,26 0,32 

13. Зорянська  0,34 0,25 

14. Квасилівська селищна рада 0,29 0,27 

15. Клеванська селищна рада 0,47 0,46 

16. Корнинська  0,29 0,21 

17. Кустинська  0,37 0,31 

18.Малошпаківська  0,22 0,26 

19. Новоукраїнська  0,28 0,30 

20. Обарівська  0,35 0,36 

21. Олександрійська  0,48 0,54 

22. Оржівська селищна рада 0,39 0,37 

23. Радухівська  0,20 0,25 

24. Тайкурська  0,20 0,23 

25. Шпанівська  0,37 0,27 

26. Шубківська  0,27 0,30 

  Примітка: *- Територія, яка знаходиться у зоні Полісся ; 
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Рис. 6.29. Карта інтегрованого показника якісного стану грунтового 

покриву агросфери м.Рівне за 8 тур обстеження 
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Рис. 6.30. Карта інтегрованого показника якісного стану грунтового 

покриву агросфери м.Рівне за 9 тур обстеження 

 

Отже, оціюючи інтегрований показник якісного стану грунтового покриву 

Гощанського району можна сказати, що не змінився стан за два тури обстеження у 

таких радах, як Бочаницька, Дроздівська, Дулібська, Жаврівська, Красносільська, 

Курозванівська, Липківська, Майківська, Малинівська, Посягвівська, Русивельська, 

Садівська, Симонівська, Федорівська. Покращився стан у таких радах, як 
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Гощанська,Бабинська, Криничківська ці ради із загрозливого стану перейшли у 

задовільний стан, а от Тучинська із задовільного стану перейшла у сприятливий 

стан. Погіршився стан у таких радах: Бугринська , Воскодавська, Горбаківська,  

Малятинська, Рясниківська, Симонівська ці ради із задовільного стану 

перешли у загрозливий стан. 

Отже, оціюючи інтегрований показник якісного стану грунтового покриву 

Дубенського району можна сказати, що не змінився стан за два тури обстеження у 

таких радах, як Дубенська, Вербська, Гірницька, Іваннівська, Княгининська, 

Майданська, Малосадівська, Мильчанська, Мирогащанська, Молодавська, 

Озерянська, Повчанська, Привільненська, Сатиївська, Семидубська, Смизька, 

Соснівська, Стовпецька, Шепетівська.Покращився стан у таких радах, як 

Варковицька, Птицька і Тараканівська ці ради із загрозливого стану перейшли у 

задовільний стан. Погіршився стан у таких радах: Берегівська, Плосківська і 

Рачинська ці ради із задовільного стану перейшли у загрозливий стан. Отже, 

оціюючи інтегрований показник якісного стану грунтового покриву 

Здолбунівського району можна сказати, що всі ради за два тури обстеження 

знаходяться у загрозливому стані. 

Отже, оціюючи інтегрований показник якісного стану грунтового покриву 

Костопільського району можна сказати, що у 9 турі ситуація значно погіршилась, 

ніж вона була у 8 турі. Погіршився стан у таких радах: Костопільська, Головинська, 

Гутянська, Звіздівська, Злазненська, золотинська, Маломидська, Мащанська, 

Пеньківська, Постійненська, Яполотська. 

Не змінився стан у таких радах, як Великомидська, Великостидинська, 

Деражненська, Дюксинська, Малолюбашанська, Малостидинська, Мирненська, 

Підлужненська ці ради залишаються у задовільному стані. 

 Покращився стан у Пісківській раді вона із загрозливого стану перейшла у 

задовільний.Отже, оціюючи інтегрований показник якісного стану грунтового 

покриву Млинівського району можна сказати за два тури обстеження більшість рад 

не змінили свого стану і залишаються у загрозливому стані, це 26 рад із 30. 
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Покращився стан у таких радах, як Берегівська, Острожецька і Хорупанська ці 

ради із загрозливого стану перейшли у задовільний стан, а от погіршився стан у 

Ярославицькій вона , навпаки, із задовільного стану перейшла у загрозливий. Отже, 

оціюючи інтегрований показник якісного стану грунтового покриву Острозького  

району можна сказати, що у 9 турі ситуація покращилась, ніж вона була у 8 турі. 

Покращився стан у таких радах, як Вільбівненська, Могилянівська, Мощаницька, 

Новомалинська, Розвазька і Сіянцівська. 

Не змінився стан у таких радах, як Острозька, Білашівська, Бухарівська, 

Верхівська, Вілійська, Грем’яцька, Кутянківська, Межиріцька, Милятинська, 

Новородчицька, Оженинська, Плосківська, Почапківська, Тесівська, Українська і 

Хорівська ці ради залишаються у загрозливому стані. 

Погіршення стану на території даного району не спостерігалось. Отже, 

оціюючи інтегрований показник якісного стану грунтового покриву Рівненського 

району можна сказати, що за два тури обстеження більшість рад залишаються у 

загрозливому стані це 22 ради із 26. У задовільному стані залишаються ті ради, які 

відносяться до зони Полісся це: Жобринська, Клеванська і Олександрійська. А от у 

Великоомелянсска сільська рада із задовільного стану перейшла у загрозливий. 

Таким чином нами проведена оцінка якісного стану грунтового покриву 

агрсофери ЗВУ та встановлено, що за інтегральним показником він відноситься до 

загрозивого стану. Виявлено лише 2 сільскі ради, грунтовий покрив яких має 

сприятливий стан.  

Оцінка раціональності використання території. Оцінку раціонального 

використання території проводимо за показниками % території під будівлями і 

дорогами від с.-г.земель, та % ріллі від загальної площі землі.  Встановлено, що 

показник території під будівлями та дорогами коливається від 41,5 % для 

Обарівської СР Рівненського району до 2,0 Для Богдашівської СР Здолбунівського 

району. В середньому для агросфери ЗВУ цей показник дорівнює 15,6 %. 

Відслідковується зміна забудованих територій з віддалю від урбоситеми (рис.8.30). 

Визначено, що існує тісна обернена залежність між віддалю від урбоситеми 
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середнеми показниками % території під будівлями та дорогами від   с.-г.земель, яку 

можна описати рівнянням y = -0,1381x + 21,766 (R² = 0,8933) 

 

 

Рис.6.31 Зміна середнього показника % території під будівлями і дорогами від с.-

г. земель. 

 

Рис.6.32 Ступінь розореності агросфери ЗВУ в розрізі адміністратиіних районів. 

 

Територія агросфери ЗВУ характеризується значним показником розорення, 

так в середньому % ріллі від загальної площі земель становить більше 50% 

території. Разом з тим відзначена висока ступінь роорення території Рівненського 

району у межах 70- 83 %, Гощанського до 80%, Здодбунівського до 80 %, 
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Млинівського до 84,5%, Костопільського до 62,5 %. Такі показники свідчать про 

порушення екологіної стійкості територій та відповідні деградаційні процеси. 

Відслідковується зниження природних компонентів агроланшафту. Для більш 

детального вивчення доцільно було б формувати карти землеустрою з 

використанням ГІС технологій.  

Проведено нормування та агрегування показників. Агрегований показник 

раціонального використання територій коливається від загрозливого стану до 

сприятливого (рис.6.32). Всі СНП агросфери ЗВУ можна згрупувати у 4 групи: з 

сприятливим станом, який обумовлений незначними площами забудови та 

невисоким % розорення, з задовільним станом, який обумовлений незначною 

забудовою території та високим % розорення; з загрозливим станом, що зумовлено 

надвисоким % розоренння території та значними площами забудови, з критичним 

станом , який зумовлений критичним станом показника % рілля від загальної площі 

земель. 

Таким чином, АП раціональності використання території чітко відображає, як 

вплив урбосистеми, через збільшення % території під будівлями та дорогами 

поблизу міста в середньому до 30км та високою сільскогосподарською освоєністю 

агросфери ЗВУ. Ці два процеси посилюють тиск на агросферу, порушують її 

стабільність, що відображено у агрегованих показниках.  

Так 33 % СНП за АП раціонального використання території відносимо до 

кристичного стану, 31 % до загрозливого, і лише 10% до сприятливолго та 

еталонного. 

Потенційні просторові екологічні ризики від забруднення атмосферного 

повітря. Оцінку якісного стану атмосферного повітря проводили із застосуванням 

системного підходу агрегування й інтегрування низки вихідних базових показників 

за підсистемами: наявність стаціонарних джерел забруднення, наявність доріг 

міжнародного та державного значення, котрі проходять через населені пункти та 

наявність автозаправочних станцій. 
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Рис.6.33 Розподіл СНП агросфери ЗВУ за АП раціонального використання території 
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Однією з особливостей сільських територій є значна розгалуженість 

автомобільних шляхів, що зумовлює значне навантаження на атмосферне повітря. 

Так, значна частина доріг міжнародного значення, які є складовими міжнародних 

транспортних коридорів, проходять безпосередньо територіями сільських населених 

пунктів, це збільшує кількість забруднюючих речовин, що потрапляють в 

атмосферне повітря та грунти. 

 Для оцінювання екологічного стану територіальних одиниць [] беруть до 

уваги стан атмосферного повітря території, індикаторами є показники питомого 

навантаження на одиницю площі або на 1 особу. Складніше врахувати забруднення 

атмосферного повітря населених пунктів, котрі не мають системи моніторингу 

атмосферного повітря. Зміни у якісному складі приземного повітря відбуваються 

постійно, як через організовані так і не організовані джерела забруднення, вони є 

постійними, як от від стаціонарних джерел забруднення, так і сезонними, до 

прикладу опалювання осель взимку. Значне навантаження на атмосферне повітря 

СНП формує транспорт. Враховуючи неоднорідність антропогенного навантаження 

на агросферу ЗВУ та відмінність часткових показників антропоцетричного блоку, 

які були оцінені у попередніх розділах, нами для оцінення екологічного стану 

агросфери ЗВУ запропоновано використовувати додатковий агрегований показник 

потенційний просторовий екологічних ризик для населення від забруднення 

атмосферного повітря. Базуємося на тому, що при оцінюванні екологічної безпеки [] 

використовуємо поняття екологіного ризику. екологічний ризик – ймовірність 

виникнення негативних для навколишнього середовища і людини наслідків від 

здійснення господарської та іншої діяльності [2]. • територіальний ризик – 

просторовий розподіл ймовірності (частоти) реалізації негативного впливу 

уражувальних чинників аварії; ймовірність загибелі протягом року людини, яка 

знаходиться в конкретному місці простору, від можливих джерел небезпеки ΟΠΗ 

[5]. З екологічної точки зору урбосистема виступає як точкове джерело забруднення, 

навколо якого є розсіювання. Разом з тим геоурбаністи визначають, що розширення 

урбанізованих територій відбувається за наступною схемою: забудова навколо 

транспортних магістралей, а згодом заповнення протору і формування більш 
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комфортної форми урбоситеми. Виходячи з цього, ряд дослідників впливу 

автотранспорту на навколишнє середовище розглядають тарвнспортні магістралі, як 

лінійні джерела викиду. Тобто при врахуванні потенційних екологічних 

просторових ризиків для населення будемо враховувати вплив лінійних викидів 

уздовж магістралей.  

Оскільки детального вимірювання вмісту забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря сільських населених пунктів не передбачено, а аналіз викидів 

стаціонарних та пересувних джерел показав наявність у них речовин, які можуть 

спричинити канцерогенні та неканцерогенні ризики, ми будемо брати до уваги 

наявність на території сільських населених пунктів агросфери джерел забруднення 

атмосфери. До них відносимо організовані та неорганізовані викиди промислових 

об’єктів різних класів небезпеки, пересувних джерел, а саме лінійні забруднення 

автомагістралей різного значення (міжнародного, державного та регіонального), 

автозаправні станції, полігони твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, вплив 

урбосистеми (формування зони розсіювання, яка була визначена у розділі 5 п.).  

 Оцінюємо за п’ятибальною шкалою: 0 – відсутність джерела впливу; 1- 

наявність одного із перерахованих джерел впливу (стаціонарне джерело, наявність 

автомагістралі, наявність полігона, сміттєзвалища, наявність автозаправочної 

станції, потрапляння в ймовірну зону забруднення урбосистеми), 2,3,4,5 наявність 

2,3,4,5 і більше показників.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис 6.34 Схема визначенння АП потенційний просторовий екологічних ризик для 

населення від забруднення атмосферного повітря 
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Рис. 6.35 Зона ймовірного забрудення атмосфери навколи урбосистеми. 

 

 

Нами розрахований АП потенційного екологічнийризик для населення від 

забруднення атмосферного повітря, та встановлено що є СНП які за цих показником 

відносимо до критичного, загрозливого та задовільного стану (рис.7.35). В 

основному СНП за АП потенційного екологічного ризику для населення від 

забруднення атмосферного повітря відносимо до еталонного стану. 

 

 

 
 

Рис. 6.36 Розподіл СНП за АП потенційного екологічного ризику для населення від 

забруднення атмосферного повітря 

 

 Відзначимо, що найбільше навантаження, щодо зміни якості атмосферного повітря 

мають СНП, котрі розміщені навколо міста та біля транспорних магістралей. Тобто 
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в агросфері ЗВУ формується ареали підвищеної небезпеки локальні у вигляді 

точкових джерел забруднення та площинно-лінійні.  

 

 6.4. Інтегрований показник екологічного розвитку  

Оцінювання екологічного стану агрсосфери ЗВУ будемо проводити за 

інтегрованим показником екологічного стану, який розраховуємо як 

середнєгеометричне добутку інтегрального показника якісного стану грунтового 

покриву, АП раціонального використання теритрії та АП потенційного екологічного 

ризику для населення від забруднення атмосферного повітря. Результати розрахунку 

представлено у додатку И (табл.И.32). 

Визначено, що середній інтегрований показник екологічного стану агросфери 

ЗВУ становить 0,41, тобто стан є задовільний за нижньою межею. Близько 46% СНП 

досліджуваної території мають ІП екологічного стану вище середніх. Встановлено, 

що середні ІП екологічного стану для Рівненського, Гощанського, Здолбунівського, 

Млинівського районів значно є нижчими від середнього показника та відповідно 

дорівнюють 0,33; 0,36; 0,38 та 0,38 (якісно – це загрозливий стан). Середні 

показники ІП екологічного стану для СНП Дубенського, Костопільського та 

Острозького районів цей показник вищий середнього ІП екологічного стану АЗВУ 

та дорівнює відповідно 0,46, 0,56, 047, що відповідає задовільному стану.  

За показником інтегрального екологічного стану всі СНП можна згрупувати у 

чотири групи: СНП з сприятливим екологічним станом (9 СНП), з задовільним 

станом (81 СНП), загрозливим екологічним станом (55 СНП), критичним станом (13 

СНП) рис.7.37.  

В основному СНП, які відносимо за критичного екологічного стану 

зосереджені у Рівненському, Здолбунівському та Гощанському районах (табл.8.22). 

Відзначено, що ці СНП розміщені в 10-30 км зоні. Видно, що формування такого 

екологічного стану цих СНП сформоване коплексон АП показників, як знаходяться 

у критичному та загрозливому станах. Так, інтегральний показник екологічного 

стану грунту знаходиться у загрозливому стані, АП раціонального використання 
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території у загрозливому стані, за винятком Зорянської, Бодашівської, Оженинської 

СР, для яких цей показник характеризує загрозливий стан.  

   

   
 

   
 

  
 

Рис. 6.37 Інтегрований показник екологічного стану СНП агросфери ЗВУ 
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Рис.6.38 Групування СНП агросфери зони впливу урбоситеми за інтегральний 

показником екологіного стану. 
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Нами сформована блок схема математичної моделі формування інтегрального 

показника екологічного стану СНП агрсосфери ЗВУ та встановлені помірні зв’язки 

інтегрованого показника з інтегральним показником якісного стану грунтового 

покриву (r=0,56), з АП раціонального використання території (r=0,70), АП 

потенційного екологічного ризику для населення від забруднення атмосферного 

повітря (r=0,52). Виявлено, що на формування ІП екологічного стану значний вплив 

мають такі показники, як агрегований показник екологінчої стійкості грунту 

(r=0,50), показник стану агроландшафтів (r=0,5), та % території зайнята будівлями та 

дорогами (r=0,58). 

 

Таблиця 6.23  

СНП агросфери ЗВУ, що знаходяться у критичному екологічному стані 

СР Показники 

Селищна рала 
ІП* екологічного стану 

грунту 
АП1 АП2 ІП Е 

Зорянська 0,25 0,0001 0,31 0,02 

Богдашівська 0,26 0,0001 0,33 0,02 

Мізоцька  0,27 0,0001 0,19 0,02 

Оженинська 0,2 0,0001 0,29 0,02 

Білокриницька 0,2 0,143 0,01 0,06 

Корнинська 0,21 0,71 0,01 0,12 

Дроздівська 0,25 0,86 0,01 0,12 

Обарівська 0,36 0,43 0,02 0,14 

Горбаківська 0,2 0,14 0,18 0,17 

Бочаницька 0,23 0,86 0,03 0,18 

 Білашівська  0,28 1 0,02 0,18 

Дерманська Друга 0,24 0,71 0,04 0,19 

 Півченська  0,2 0,86 0,04 0,19 

 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
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Рис. 6.39 Блок схема математичної моделі формування інтегрального 

показника екологічного стану СНП агросфери ЗВУ  

 

Таким чином, оцінено екологічний стан СНП агросфери ЗВУ та визначено, що 

цей стан обумовлений в основному показниками екологічної стійкості грунтового 

покриву та показником раціонального використання території. Визначено, що 

агросфера ЗВУ характеризується низькими показниками екологічної стійкості, 

виокремлені зони значного забруднення важкими металами, та відповідно 

критичними показниками агрегованих показників санітарно-гігієнічного стану. 

Високі показниками розореності території та високі відсотки забудови територій в 

межах 10-30 км. Встановлено, що території СНП, що знаходяться біля 

автомагісталей, або через які проходять транспортні магістралі еколочічний стан є 

критичний або загрозливий. 

  

6.5. Оцінювання соціо-еколого-економічного стану  

Оцінювання еколого економічного стану будемо проводити з використанням 

індексу соціо-економіко-екологічного стану агросфери ЗВУ. Розрахунок цього 

індексу буде базуватися на інтегрованих показниках соціо-економічного та  
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Рис 6.40. Індекс соціо-еколого-економічного стану СНП агросфери ЗВУ  
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еколоічного станів СНП агросфери ЗВУ. Кількісно він буде дорівнювати 

середньому арифметичному між добутком двої інтергованих показників соціо-

економічного та екологічного станів.  

Розрахунки індекса СЕЕ стану асгросфери ЗВУ представлено у додатку И.23 

(табл. И. та рис.6.40. Індекс СЕЕ стану СНП аросфери ЗВУ коливається від 0,65 

(Деражненська СР ) стан сприятливий до 0,05 (Мізоцька СР) – стан критичний. 

Середній індекс ССЕ стану агросфери ЗВУ дорівнює 0,32, що відповідає 

загрозливому стану, такий стан зумовлений задовільним екологічним та 

загрозливим Соціо-економічним станами. Середні І СЕЕ стану агросфери 

Рівненського, Гощанського, Костопільського дорівнюють відповідно 0,37 0,43 та 

0,42, що є вище середнього на 0,05, 0,11 та 0,10 та відповідає задовільному соціо-

еколого-економічному стану. Для Гощанського та Костопільського районів 

інтегровані показники екологічного та соціо-екологінчого стану знаходяться 

відповідно у задовільному та загрозливому станах, а для Рівненського навпаки 

екологічний стан- загрозливий, а соціо-економічний – задовільний. Всі інші райони 

за середніми І СЕЕ стану відносимо до загрозливого стану. Так середній ІП СЕЕ 

стану дорівнює 0,28 – стан загрозливий, при цьому ІП екологічного стану дорівнює 

0,46 (стан задовільний), а ІП СЕ становить 0,17 (стан критичний). Для Острозького 

та Млинівського районів складається аналогічна ситуація – екологічний стан 

задовільний, а соціо-економічний загрозливий.  

За індексом соціо-економіко-екологічного стану СНП згруповані на 3 групи з 

критичним , загрозливим та задовільним станом (рис.6.41).  

Встановлено (рис.6.42, табл.6.24), що формування критичного стану СНП за І 

СЕЕ стану формується у різний спосіб: виділені СНП, для яких харатерний 

критичний стан екологічний та соціо-економічний, відзначені СНП, для яких 

притаманні критичні значення ІП Е та задовільні та сприятливі показники ІП СЕ, та 

ті для яких характерними є критичні екологічні стани та загрозливий соціо-

економічний стан. 

Формування задовільного СЕЕ стану СНП відбувається, теж за різними 

комбінаціями: виділяємо СНП із задовільним екологічним та загрозливим і 
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задовільним соціоекологічним станом, сприятливим екологічним та загрозливим і 

задовільним соціоекологічним. Відслідковується певна закономірність формування 

еколого-соціо-екологічного стану, коли екологічних або соціоекологічний стан 

відповідає критичному стану то соціоекологічний або екологічний стан навпаки 

сприятливому. 

 

  

  

 

Рис.6.41 Групування СНП агрсофери ЗВУ за Індексом соціо-еколого-економічного 

стану. 

Прослідковується тенденція формування соціо-економіко-екологічного стану 

СНП, коли показники екологічного та соціоекологічного стану мають кардинально 

різні стани за шкалаю оцінювання, тобто їхні значення відповідають мінімальним та 

максимальним станам одночасно. 
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Рис.6.42 Формування І СЕЕ стану СНП агросфери ЗВУ 

 

Так максимальні інтегральні показники соціо-екологічного стану та мімальні 

показники екологічного характерні для 10-км зони навколо міста та зберігають 

тенденцію в межах 20-30км, а із збільшенням відстанні від урбоситеми 

відслідковується зростання показників екологічного та зниження показників соціо-

економічного стану.  

Таким чином, нами проведена якісна та кількісна оцінка соціо-еколого-

економічного стану СНП агросфери ЗВУ за відповідним індексом, визначені основні 

чинники, які впливають та формування цього стану. 
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Таблиця 6.24 

Комбінації екологічного та соціо-економічного стану при формуванні СЕЕ стану 

СНП агрсофери ЗВУ 
СЕЕ стан Екологічний стан Соціо-економічний стан 

Критичний  Критичний Критичний 

 Критичний  Загрозливий 

 Критичний  Задовільний 

 Критичний  Сприятливий 

Загрозливий  Критичний  Загрозливий 

 Загрозливий  Критичний 

 Загрозливий  Загрозливий 

 Задовільний  Загрозливий  

 Задовільний  Критичний  

 Сприятливий Загрозливий  

Задовільний Задовільний Задовільний  

 Задовільний  Сприятливий  

 Сприятливий  Загрозливий 

 Сприятливий  Задовільний  

 

Спостерігається відповідна тенденція формування індексу соціо-економіко-

екологічного стану СНП агрофери ЗВУ, яка зводиться до наступного: з віддалю від 

урбоситеми інтегрований екологічний показник зростає, а соціо-економічний 

навпаки знижується, при цьому І СЕЕ стану СНП практично є незмінним (рис.7.43). 

 

Рис. 6.43 Просторова зміна показників соціо-економічного, екологічного станів 

Встановлено просторову нерівномірність формування СЕЕ стану СНП. Для 

встановлення закономірностей та виявлення тенденцій зміни екологічного та 

соціоекономічного станів доцільно більш детально зупинитися на дослідженнях 

змін цих показників залежно від віддалі урбосистеми.  
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Висновки до розділу 6: 

1. Встановлено, що за інтегральним показником соціо-економічного стан СНП 

агросфери ЗВУ розподіляються на чотири групи з сприятливим (7,7 %), задовільним 

(41,7 %), загрозливим (46,8) та критичним станом (3,8%), що обумовлено різним 

демографічним станом, а саме чисельність населення, показниками народжуваності, 

смертності, природного приросту населення та типу вікової структури, так і станом 

забезпеченості людських та інтелектуальних ресурсів. Встановлено, що до 36% 

населення сконцентровано у 30-км зоні навколо урбосистеми. Визначено, що для 

СНП агросфери ЗВУ сформований такий тип відтворення населення для якого 

характерні наднизькі значення народжуваності та низькі, середні  показники 

смертності, як наслідок - негативний приріст населення. Відзначено низький 

відсоток молоді у структурі наявного населення, що на нашу думку обумовлено 

міграцією молоді до урбосистеми, а осіб пенсійного віку у сільську місцевість. 

2. Визначено, що найвищий % працюючого населення (50 і вище) розміщено в 

СНП навколо міста Рівного та вздовж автомагістралей, високі показники 

забезпеченості людськими та інтелектуальними ресурсами мають СР що 

знаходяться в 15-км зоні навколо урбосистеми Рівного та біля транспортних 

магістралей.  Агрегований показник інфраструктури, транспортного забезпечення  

коливається в широких межах відповідно (0,04 до 0,73), (0,02- 0,98) більші значення 

притаманні для СР, що знаходяться поблизу міста Рівного та мають транспортне 

сполучення з ним. Периферійні СР мають низькі показники, що спричинені 

відсутністю дошкільних закладів та відповідної інфраструктури та транспортного 

сполучення. Для них характерні високі показники безробіття. Кореліційний аналіз 

дозволив встановити тісний зв’язок між ІП СЕ з АП забезпечення людськими та 

інтелектуальними ресурсами (r=0,84) та АП інфраструктури (r=0,74), та помірний 

зв’язок з АП демографічні (r=0,6), АП безробіття (r=0,54), АП транспортне 

забезпечення (r=0,48). 

 3. .Встановлено, що за інтегральним показником екологічного стану СНП 

агросфери поділені на чотири групи: СНП з сприятливим екологічним станом (5,7 % 

СНП), з задовільним станом (51,2% СНП), загрозливим екологічним станом (34,8 % 
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СНП), критичним станом (8,2 % СНП). Такий стан зумовлений різними 

показниками якісного стану грунтового покриву (екологічною стійкістю, рівнем 

родючості та санітарно-гігієнічним станом), раціональності використання території.. 

Встановлено, що показник якісного стану ґрунтового покриву коливається в межах 

від 0,2 до 0,6 та відповідає загрозливому та задовільному стану. Ґрунти агросфери 

ЗВУ в основному є непридатними або обмежено придатними для вирощування 

екологічно безпечної продукції, характеризуються низьким та дуже низьким 

вмістом гумусу (їхні показники коливаються в діапазоні для зони Полісся, від 1,5 до 

2,0 %, а от для зони Лісостепу від 2 до 4%), в основному є слабо кислими, окремі 

території відносяться за рН сол. до кислих або нейтральних, рівень забезпечення 

ґрунтів легкогідролізованим азотом є дуже низьким та низьким з показниками 

умісту азоту 75 – 140 мг/кг, фосфором є підвищеним в межах 62 до 208 мг/ кг 

ґрунту, рухомим калієм в основному низьким ( 41- 80 мг/кг грунту) та середнім (81 – 

120 мг/кг грунту). Відслідковується незначне зниження цих показників показника у 

9 турі агрохімічного обстеження. Аналіз вмісту важких металів грунтового покриву 

АЗВУ показав, що в десяти кілометрові зоні навколо міста формується рівномірне 

забруднення, яке перевищує фон для цинку в 1,9 рази, свинцю в межах від 2,1 - 3,2, 

кадмію приблизно в 1,8 рази . Простежується чітка тенденція забруднення грунтів 

важкими металами тих селищних, сільських рад, які знаходяться в 30-км зоні впливу 

урбоситеми та поблизу автомагістралей і стаціонарних джерел викидів. Досліджено 

зміну екологічного стану із відділю СНП від урбосистеми, встановлено, що із 

віддалю інтегрований показник екологічного страну зростає, за виключенням 

певних територій, що знаходяться біля транспортних магістралей. Кореліційний 

аналіз дозволив встановити тісний зв’язок між усередниними ІП Е стану СНП 

агросфери ЗВУ та віддалю віддалю від урбосистеми (r= 0,78) 

4. За індексом соціо-економіко-екологічного стану СНП агросфери ЗВУ 

поділені на 3 групи з критичним, загрозливим та задовільним станом. Досліджено 

що такі стани формуються різним поєднанням станів соціо-економічного та 

екологічного 
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РОЗДІЛ 7 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ ВПЛИВУ УРБОСИСТЕМИ НА АГРОСФЕРУ  

 

Соціо-економіко-екологічна оцінка агросфери ЗВУ дозволила не лише 

сформувати уявлення про стан прилеглої до урбосистеми агросфери, але й 

виокремити певні протиріччя розвитку цих територій та зафіксувати кризові явища, 

що відображені базовими та агрегованими показниками (індикаторними групами). 

Ґрунтуючись на ряді досліджень про просторові системи та їхній соціо-економічний 

розвиток [283-289], ролі урбосистем [477, 480-482], транспортної інфраструктури та 

мережі у територіально-структурному транформації територій [286, 592-593], 

особливості просторових закономірностей та процесів соціо-економічного та 

екологічного стану агросфери, ми поставили собі за мету визначити підходи, 

критерії до зонування агросфери ЗВУ та системи моніторингу за кризовими 

явищами. На основі основних протирічь стану, функції агросфери ЗВУ та системних 

взаємозв’язків останньої з урбосистемою провести зонування агросфери ЗВУ.  

 

7.1. Просторові зміни соціо-екомікочного, екологічного стану СНП 

агросфери ЗВУ  

Просторові зміни соціо-економіко-екологічного стану СНП будемо 

досліджевати з позицій урбоцентричної моделі розвитку агросфери ЗВУ. Аналіз 

соці-економічних показників СНП, які розташовані на різних відстанях від 

урбосистеми (рис.7.1, 7.2) встановив, що ІП СЕ стану СНП агросфери ЗВУ має 

максимальні значення в межах 25-30 км. Проте слід відмітити, що із віддаленістю 

від урбосистеми деякі СР мають теж високі показники ІП СЕ стану, що обумовлено 

розташуванням СР біля транспортних магістралей.  
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Рис.7.1 Інтегральний показник соціо-економічного стану СНП агросфери ЗВУ на 

різних віддалях від урбосистеми. 

 

Рис.7.2. Зміна ІП СЕ СНП агросфери ЗВУ від віддалі від урбосистеми 

 

Із зростанням віддалі від урбосистеми відбувається в основному зниження 

інтегрованого показника соціо-економічного стану СР, за виключеннями СР, що 

розміщені біля транспортних магістралей. Нами проведено регресійно-кореляційний 

аналіз впливу віддалі від міста на формування ІП СЕ стану, та встановлено ступінь 
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тісноти лінійних залежностей середніх агрегованих показників соціо-економічного 

стану від відстані (табл.7.1, рис. 7.4). 

Таблиця 7.1 

Усереднені АП та ІП соціо-економічного стану СНП агросфери ЗВУ 

       

Відстань, км  АП1 АП2 АП3 АП4 АП5 ІП  

10 0,42 0,57 0,8 0,94 0,81 0,67 

20 0,38 0,44 0,74 0,9 0,83 0,54 

30 0,38 0,39 0,65 0,86 0,71 0,44 

40 0,35 0,29 0,49 0,81 0,7 0,38 

50 0,33 0,19 0,43 0,75 0,67 0,36 

60 0,34 0,19 0,42 0,73 0,66 0,37 

70 0,33 0,19 0,42 0,7 0,64 0,35 

80 0,33 0,19 0,42 0,69 0,64 0,41 

100 0,33 0,21 0,42 0,68 0,64 0,32 

 

 

Таблиця 7.2 

Регресійні моделі зміни середніх АП та ІП соціо-економічного стану СНП 

агросфери ЗВУ залежно від відстані від міста 

 Коефіцієнт 

кореляції 

Регресійна модель Коефіцієнт 

детермінації 

Область 

існування 

АП1  

 

-0,86 y = 2E-05x
2
 - 0,0029x + 0,4414 R² = 0,9418 Х(0-100) 

  y = -0,0021x + 0,435 R² = 0,9423 Х(0-50) 

АП2  

 

-0,77 y = 1E-04x
2
 - 0,0139x + 0,6425 R² = 0,9248 Х(0-100) 

  y = -0,0093x + 0,6003 R² = 0,9078 Х(0-50) 

АП3  

 

-0,86 y = 9E-05x
2
 - 0,0144x + 0,9582 R² = 0,96 (Х (0-100) 

  y = -0,0099x + 0,919 R² = 0,9735 Х(0-50) 

АП4  

 

0,96 y = -0,0032x + 0,9458 

 

R² = 0,9149 Х(0-100) 

АП5 ( 

 

-0,87 y = 4E-05x
2
 - 0,006x + 0,8863 R² = 0,9115 Х(0-100) 

  y = -0,0041x + 0,867 R² = 0,8273 Х(0-50) 

ІП  

 

-0,81 y = 6E-05x
2
 - 0,0091x + 0,6858 R² = 0,8284 Х(0-100) 

  y = -0,0078x + 0,712 R² = 0,9263 Х(0-50) 
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Рис. 7.3. Зміна усереднених агрегованих показників соціо-економічного 

стану СНП на різних віддалях від урбосистеми 
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Рис. 7.4. Зміна усереднених агрегованих та інтегрованих показників соціо-

економічного стану СНП на різних віддалях від урбосистеми 

 

Визначено, що зв’язки є зворотними (від’ємними) та сильними з 

коефіцієнтом кореляції для демографічного АП ( r=-0,86), для АП інфраструктури 

(r=-0,77), для АП забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами (r=-0,86), 

для АП безробіття ( r=-0,87), для інтегрального показника соціо-економічного стану 

( r=-0,81).  

Використовуючи побудовані регресійні моделі зміни агрегованих показників із 

зміною відстані від основного міста (таблиця 7.3, 7.4) встановлено, що зміна 

демографічного АП, АП інфраструктури, АП забезпечення людськими та 

інтелектуальними ресурсами та АП безробіття описується параболою, за умови, що 

Х (відстань) коливається в межах від 0 до 100 км.  Визначено, що зміна показників 

АП та ІП відбувається наступним чином: із збільшення відстані, в середньому до 30-

40 км, відбувається різке зниження середніх показників, а потім із зростанням 

показника відстані ці показники урівноважуються і практично є незмінними. 

Встановлено, що в межах 50 км від міста досліджувані показники можна описати 

лінійними залежностями з коефіцієнтами детермінації в межах 0,82-0,97.  
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Таким чином, вище сказане підтверджує, що міста впливають на соціо-

економічний стан СНП агросфери ЗВУ. Сама зона впливу може бути визначена за 

інтегрованим показником соціо-економічного розвитку. З віддаленістю від міста цей 

показник знижується. Соціо-економічний стан СНП обумовлено їхнім розміщенням 

по відношенню до міста та транспортних магістралей.  

Досліджено зміну показників екологічного стану СНП агросфери в просторі, 

дозволило встановити, наступну закономірність:із віддалю від урбоситеми 

інтегрований показник екологічного СНП стану зростає, за виключенням певних 

територій, що знаходяться біля транспортних магістралей (рис.8.5, 8.6)  

Побудовано регресійні моделі зміни усереднених агрегованих, інтегральних та 

інтегрованих показників (табл 8.3) у просторі (табл.7.4, рис. 7.5, 7.6) 

 

 

 

Рис.7.5 Інтегральний показник екологічного стану СНП агросфери ЗВУ на різних 

віддалях від урбосистеми. 
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Рис.7.6 Зміна інтегрального показника екологічного стану СНП агросфери ЗВУ 

Таблиця 7.3 

Усереднені АП та ІП екологічного стану СНП агросфери ЗВУ 

         

Відстань, 

км  АП1* АП2* АП3* 

ІП 

грунту  АПІ АП2 ІП грунту  ІП Е 

10 0,175 0,525 0,145 0,255 0,29 0,23 0,255 0,28 

20 0,23 0,55 0,19 0,3 0,57 0,29 0,3 0,32 

30 0,27 0,55 0,235 0,3 0,71 0,30 0,3 0,28 

40 0,27 0,55 0,22 0,3 0,86 0,23 0,3 0,26 

50 0,265 0,55 0,24 0,31 0,86 0,29 0,31 0,23 

60 0,265 0,55 0,22 0,31 1,00 0,33 0,31 0,35 

70 0,27 0,55 0,22 0,31 1,00 0,40 0,31 0,32 

80 0,27 0,55 0,22 0,31 1,00 0,43 0,31 0,31 

100 0,27 0,55 0,22 0,31 1,00 0,50 0,31 0,50 
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Таблиця 7.4 

Регресійні моделі зміни усереднених АП та ІП екологічного стану СНП 

агросфери ЗВУ залежно від відстані від міста (відстань від 0 – 100 км) 

Показники Коефіцієнт 

кореляції 

Регресійна модель Коефіцієнт 

детермінації 

АП*1  0,67 y = 0,0379ln(x) + 0,1124 R² = 0,74  

АП*3 0,54 y = 7E-07x
3
 - 0,0001x

2
 + 0,0083x + 0,076 R² = 0,92 

ІП якісного ста-

ну ґрунтового 

покриву  

0,69 y = 0,0209ln(x) + 0,2225 

 

R² = 0,75 

АП1  0,96 y = -0,0001x
2
 + 0,0229x + 0,1268 R² = 0,97 

АП2 0,91 y = 0,0029x + 0,1872 R² = 0,82 

ІП Е  0,78 y = 0,0931ln(x) + 0,0614 R² = 0,75 

 

Нами проведений кореляційно регресійний аналіз основних агрегованих 

показників стану СНП з віддалю розташування СНП від урбоситеми, та встановлено 

сильні прямі зв’язки між  віддалю та агрегованим АП потенційного екологічного 

ризику від забруднення атмосферного повітря (r =0,96), АП раціонального 

викоритання території (r=0,91), та інтегральним показником екологічного стану 

(r=0,78) та середні прямі зв’язки між віддалю та показником екологічної стійкості 

грунту (r=0,67), інтегрованим показником якісного стану грунтового покриву 

(r=0,69). Загалом тенденція змін агрегованих показників є наступною: в середньому 

до 40-60 км показники покращуються, а потім  урівноважуються. 

Отож з віддалю від урбосистеми, екологічний стан СНП покращується. На 

нашу думку значний вплив на формування екологічного стану території, має не 

лише віддаленість останньої від урбосистеми та наявність транспортних 

магістралей, але й метеорологічні умови, а саме формування повторюваності та сили 

вітрів для даного регіону. Агреговані показники якісного стану грунтового покриву, 

практично не залежать від відддалі від урбоситеми, за виключенням забруднення 

території окремими важкими металами.  
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Рис. 7.4. Зміна усереднених агрегованих та інтегрованих показників 

екологічного стану СНП на різних віддалях від урбосистеми 

Нами проведено дослідження зміни індексу соціо-економіко-екологічного 

стану СНП агросфери ЗВУ в просторі (рис.8.5, 8.6), та встановлено, що він 

коливається в широких межах від 0,05 до 0,65 та зміна його значеннь ніяким чином 

не залежить від зміни відстані від центру урбосистеми. Усереднені показники 

впродовж досліджуваної відстані (0-100км) коливаються в межах 0,36-0,42. Як 

показали попередні дослідження при однакових показниках індексу СЕЕ стану 

відслідковується різні екологічні та соціо-економічні стани СНП. 
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Рис. 7.5 Зміна індексу соціо-економіко-екологічного стану СНП агрсофери 

ЗВУ  

 
Рис. 7.6. Зміна та формування індекса СЕЕ стану СНП агрсофери ЗВУ 
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Рис. 7.7. Зміна усереднених показників екологічного та соціо-економічного 

стану СНП в просторі  

Установлено, що кількісні значення І СЕЕ стану залежать від його складових 

компонентів (рис.7.7). Як видно з рисунка відслідковується деяка закономірність, на 

відстані 0-30 км відслідковується різно полярні значення відповідних інтегрованих 

показників екологічного та соціо-економічного стану, при цьому екологічна 

складова є критичною складовою. На відстані приблизно 30 – 50 км – ці складові є 

практично рівноцінними, а на відстані більше 50 км, формуються інші умови, які 

обумовлені критичними інтегральними показниками соціо-економічног стану.  

Для оцінювання таких процесів, що характеризують нерівномірні стани 

екологічного та соціо-економічного стану СНП агросфери зони впливу урбосистеми 

запропоновано використовувати коефіцієнт пріоритету розвитку території, який 

розраховуємо як відношення інтегрованих показників екологічного стану до 

інтегрованих показників соціо-економічного стану. Цей коефіцієнт буде 

відображати дисбаланс станів та дозволятиме оцінювати формування соціо-

економіко-екологічного стану агросфери ЗВУ. 

ІПСЕ

ІПЕ
К  , 

де ІП Е – інтегрований показник екологічного стану; 

ІП СЕ- інтегрований показник соціо-економічного стану 

При К>1- пріоритет екологічного стану 
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При К<1- пріоритет соціо-економічного стану 

При К=1±0,1 – рівноважний стан. 

Проведені розрахунки коефіцієнта пріоритету розвитку території (додаток) дав 

змогу виявити закономірність його формування. Виділено три групи СР: з 

коефіцієнтом менше одиниці, з коефіцієнтом приблизно рівним одиниці та з 

коефіцієнтом вище одиниці.  

Визначено (рис.7.8, табл.7.5), що для СР, що межують із урбосистемою, та 

охоплюють агросферу приблизно в 10-км навколо неї, цей коефіцієнт є нижчим за 

одиницю, що свідчить про пріоритет соціо-економічного стану над екологічним, 

щодо його сприятливості для сільських жителів. 

 

Рис.7.8 Зміна коефіцієнта пріоритету розвитку територій 

 

У межах 10-км зони відзначено різні значення коефіцієнта пріоритету 

розвитку території, що зумовлено наявністю транспортних магістралей. Так для 

Білокриницької СР цей показник рівний 0,09, для Корнинської 0,16, а для 

Великоомелянської та Городищенської він становить 0,4 та 0,6.  

Таблиця 7.5 
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Формування пріоритетів розвитку агросфери ЗВУ (0-10 км) 

Напрям  Сільська рада 
Довжина 

межі, км 

Загальна 

довжина 

межі, км ІП Е ІП СЕ 

Відстань, 

до центру 

СР Кпрт 

Північно 

східний 
Великоомелянська  17,112  

19,62 

0,25 0,6 9,0 0,40 

Східний 

Городищенська 0,7  0,29 0,5 10,0 0,61 

Білокриницька 1,68  0,06 0,7 10,0 0,09 

Корнинська 0,128  0,12 0,8 8,0 0,16 

Південний 

східних 

Великоомелянська  7,908  
15,4 0,25 0,6 9,0 0,40 

Корнинська  7,501 0,12 0,8 8,0 0,16 

Південний 

Великоомелянська  0,354  

3,8 
0,25 0,6 9,0 0,40 

Корнинська  1,409 0,12 0,8 8,0 0,16 

Квасилівська  2,042 - - - - 

Південний 

захід 

Великоомелянська  12,605 

20,98 

0,25 0,6 9,0 0,40 

Обарівська  5,337 0,14 0,6 11,0 0,25 

Шпанівська  1,869 0,34 0,7 8,0 0,50 

Обарівська  1,17 0,14 0,6 11,0 0,25 

Північний Городоцька  0,011 10,29 0,31 0,7 14,0 0,43 

 

Таблиця 7.6 

Формування пріоритетів розвитку агросфери ЗВУ (10-30 км) 

 

Сільська рада ІП Е ІП СЕ Відстань, до центру СР Кпрт 

1 Корнинська 0,12 0,8 8,0 0,16 

2 Шпанівська 0,34 0,7 8,0 0,50 

3 Великожитинська 0,22 0,7 9,0 0,33 

4 Великоомелянська 0,25 0,6 9,0 0,40 

5 Білокриницька 0,06 0,7 10,0 0,09 

6 Городищенська 0,29 0,5 10,0 0,61 

7 Обарівська 0,14 0,6 11,0 0,25 

8 Заборольська 0,32 0,5 13,0 0,63 

9 Городоцька 0,31 0,7 14,0 0,43 

10 Кустинська 0,46 0,5 14,0 0,97 

11 Богдашівська 0,02 0,5 14,0 0,04 

12 Бронниківська 0,36 0,6 15,0 0,60 

13 Новоукраїнська 0,43 0,6 15,0 0,72 

14 Тайкурська 0,40 0,4 15,0 0,92 

15  П'ятигірська  0,41 0,4 15,0 1,13 

 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692


482 

 

Продовження табл. 7.6 

16 Верхівська 0,27 0,6 16,0 0,43 

17 Олександрійська 0,48 0,7 16,0 0,67 

18 Здовбицька 0,25 0,5 17,0 0,50 

19 Грушвицька 0,32 0,5 18,0 0,66 

20 Дядьковицька 0,42 0,6 19,0 0,73 

21 Бабинська 0,30 0,5 19,0 0,66 

22 Зорянська 0,02 0,7 21,0 0,03 

23 Малошпаківська 0,42 0,6 22,0 0,75 

24 Шубківська 0,40 0,6 24,0 0,65 

25 Плосківська 0,48 0,4 24,0 1,07 

26 Копитківська 0,43 0,5 24,0 0,78 

27  Урвенська  0,38 0,5 24,0 0,77 

28 Рясниківська 0,36 0,3 25,0 1,06 

29 Горбаківська 0,17 0,4 27,0 0,44 

30 Тучинська 0,37 0,5 29,0 0,81 

31 Варковицька 0,46 0,6 29,0 0,81 

32 Миротинська 0,41 0,4 29,0 0,94 

33 Бугринська 0,34 0,4 30,0 0,87 

34 Криничківська 0,47 0,4 30,0 1,31 

35 Озерянська 0,46 0,4 30,0 1,06 

36 Сатиївська 0,56 0,4 30,0 1,29 

37 Новосілківська  0,39 0,2 30,0 1,64 

38 Вілійська 0,52 0,3 30,0 1,83 

39 Мізоцька  0,02 0,4 32,0 0,04 

40 Радухівська 0,43 0,5 33,0 0,92 

 

Встановлено, що для 30-км зони теж коефіцієнт пріоритету розвитку території 

нижчий одиниці, що підтверджує гіпотезу, що урбосистема впливає на стан 

сільських територій та покращує соціо-економічний стан. Розміри таких зон 

залежать від чисельності головного міста. Для міста Рівного така зона має розміри 

20-30 км. Попередні дослідження показали, що для таких зон формуються інші 

(погіршенні) екологічні умови. Як видно вони обумовлюються зоною розсіювання 

забруднюючих речовим, про що свідчать показники коефіцієнта пріоритету 

розвитку території (менше 1), для тих СР, що знаходяться в зоні ймовірного 

забруднення атмосферного повітря як від процесів розсіювання забруднюючих 

речовин від урбосистеми, так і від лінійних джерел забруднення, що представляють 

собою автомагістралі. Визначено, що СР, через яких проходять транспортні  

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
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Таблиця 7.7 

Формування пріоритетів розвитку агросфери ЗВУ (30-100 км)  

 Сільська рада ІП Е ІП СЕ Відстань, до центру СР Кпртп 

1.  Воскодавська 0,36 0,4 34,0 0,99 

2.  Молодавська 0,32 0,4 34,0 0,80 

3.   Білашівська  0,36 0,4 34,0 0,99 

4.  ДерманськаПерша 0,32 0,4 34,0 0,80 

5.  Мащанська 0,51 0,6 35,0 0,88 

6.  Плосківська 0,40 0,5 35,0 0,88 

7.  Глинська 0,30 0,5 36,0 0,66 

8.   Півченська  0,19 0,3 36,0 0,73 

9.  Симонівська 0,49 0,5 37,0 0,93 

10.  Синівська 0,36 0,4 37,0 0,84 

11.  Грем"яцька 0,34 0,4 37,0 0,77 

12.  Українська 0,38 0,4 39,0 0,92 

13.  Бочаницька 0,18 0,3 41,0 0,66 

14.  Іваннівська 0,46 0,5 41,0 0,92 

15.  Дроздівська 0,12 0,4 42,0 0,32 

16.  Федорівська 0,34 0,4 42,0 0,86 

17.  Рачинська 0,41 0,4 43,0 0,99 

18.  Оженинська 0,02 0,6 43,0 0,03 

19.  Хорівська 0,44 0,5 45,0 0,90 

20.  Мирогощанська 0,37 0,6 47,0 0,66 

21.  Мирненська 0,49 0,5 47,0 0,95 

22.  Головинська 0,52 0,6 48,0 0,89 

23.  Новоукраїнська 0,37 0,4 48,0 0,82 

24.  Красносільська 0,34 0,5 49,0 0,66 

25.  Постійненська 0,55 0,6 50,0 0,97 

26.  Посниківська 0,31 0,3 51,0 0,92 

27.  Звіздівська 0,52 0,6 52,0 0,92 

28.  Семидубська 0,39 0,4 55,0 0,89 

29.  Гірницька 0,40 0,4 57,0 0,99 

30.  Підгаєцька 0,24 0,5 59,0 0,48 

31.  Торговицька 0,39 0,4 61,0 0,97 

32.  Птицька 0,55 0,6 62,0 0,98 

33.  Вербська 0,32 0,6 66,0 0,54 

34.  Острожецька 0,31 0,5 66,0 0,65 

35.  Пугачівська 0,33 0,4 72,0 0,91 

36.  Шепетинська 0,35 0,5 74,0 0,65 

37.  Княгининська 0,37 0,4 76,0 0,84 

38.  Уїздецька 0,30 0,4 81,0 0,77 

 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
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магістралі, теж мають коефіцієнт менший одиниці, що свідчить про кращий соціо-

економічний стан порівняно з екологічним. На всій іншій території Кпрт є вищим 

одиниці, тобто формуються такі умови, де кількісні показники екологічного стану є 

вищими за показники соціо-економічного стану. 

Таким чином, можна зробити висновок, що прилегла агросфера навколо 

урбосистеми є зміненою як за соціо-економічними так і за екологічними 

показниками. Урбосистеми формують нерівномірну зона впливу на агросферу, і ця 

зона є відмінною від розмірів приміської зони, яку традиційно виділяють урбаністи. 

Більш детально зупинимося на характеристиці агросфери ЗВУ та її функцій, з 

позицій розвитку урбосистеми та функціонування  прилеглої агросфери.  

 

7.2. Ознаки просторових змін агросфери ЗВУ  

Попередні дослідження дозволили встановити певні тенденції функціонування 

агросфери зони впливу урбосистеми, а саме нерівномірність впливів урбосистеми та 

відгуків агросфери, що можуть бути основою для зонування. Так у агросфері ЗВУ 

відбуваються процеси субурбанізації з переходом до рурбанізації.  Агросфера 

змінює свої ознаки від від урборуральних до високо, середньо та низько руральних. 

Спостерігаємо різні типи поселень від міського, змішаного до сільського. З 

екологічної точки зору основним критерієм перетворення агросфери ЗВУ та її 

якісних змін екологічної підсистеми є просторове перетворення території, зміна 

цільового призначення земель, використання природних ресурсів, формування 

відходів та забруднення складових довкілля.  

Нами сформовано таблиці змін ознак, які найбільш чітко відображають 

просторові зміни самої агросфери ВЗУ за соціо-економічними (табл.7.9) та 

екологічними (табл.7.10) характеристиками. Узагальнено рис.7.11, що із 

віддаленням від урбосистеми чітко простежується тенденція покращення 

екологічного стану та погіршення соціо-економічного стану (за інтегральними 

показниками екологічного та соціо-економічного стану СНП). 



485 

 

 

Рис.7.11 Зміни соціо-економічного та екологічного станів СНП з межах 

агросфери ЗВУ. 
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Таблиця 7.8. 

Просторові зміни агросфери ЗВУ та їх соціо-економічні ознаки 

 Зони прилеглої до урбосистеми агросфери 

Класифікаційні ознаки І зона ІІ зона ІІІ зона 

Взаємодія міста з селом Субурбанізація (руралізація) зростання 

щільності населення та перенесення 

сюди деяких видів економічної 

діяльності з центру агломерації 

Рурурбанізація активних маятникових 

міграцій сільських жителів у великі міста. 

особливий соціальний склад сільського насе 

лення, зміна способу життя із сільського на 

міський, покращення благоустрою сільських 

поселень тощо 

Відсутність ознак урбанізації, 

маятникова міграція населення, 

транспортне сполучення  

Режим використання 

території 

урборуральні високоруральні Середньо та низькоруральні 

Оточуючий простір Міський  Сільський з елементами міського сільський 

Ступінь розвитку сільських 

територій  

Високорозвинені Середньорозвинені Слаборозвинені 

Тип поселення  Приміські  змішані сільські 

Тип житлової забудови Змішаний багато та одно поверхові 

забудови, індивідуальна забудова 

Індивідуальна забудова Індивідуальна забудова 

Щільність забудови висока середня низька 

Щільність населення  Вище середньої Середня нижче середньої 

 Зайнятість трудових 

ресурсів  

Поза межами сектора сільської 

економіки 

Більше 50% зайнятість в с/г Присутні низький відсоток поза 

межами сектора сільської економіки  

Соціо-економічні функції, 

 в тому числі: 

Проява всіх функцій та зв’язків Проява переважної більшості функцій Часткова проява функцій 

Виробнича Переважає промислове виробництво, 

послаблення сільськогосподарських 

функцій 

Змішаний тип промислове і сільське 

господарство 

Сільське господарство  

Обслуговуюча (сфера 

послуг) 

повсякденна періодична епізодична  

Інфраструктурна Покращена  Добра  Частково наявна 

Житлова  Міські та сільські жителі Сільські жителі Сільські жителі  

Транспортна  Транспортна доступність висока Транспортна доступність достатня Транспортна доступність є  

Антропогенне 

навантаження  

Підвищене  Значне   Не значне  
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Таблиця 7.9 

Просторові зміни агросфери ЗВУ та їх екологічні ознаки  

Класифікаційні ознаки І ІІ ІІІ 

Наявне забруднення, що спричинено урбосистемою 

Атмосферне повітря + + + 

Поверхневі води використання 

/забруднення  

+/ +- - 

Ґрунти  + + + 

Використання підземних вод + +- - 

Використання земельних ресурсів + +- - 

Формування додаткових відходів  + +- - 

Формування додаткових електромагнітних 

впливів 

+ +- - 

Використання ресурсів урбосистемою 

Земельних ресурсів  Вилучення земельних 

ресурсів під промислове та 

цивільне будівництво, 

полігони відходів о 

Вилучення земель цивільне 

будівництво, агропромислове 

використання 

Агропромислове використання 

Водних ресурсів Поверхневих вод Використання водних 

ресурсів для життєдіяльності 

урбосистеми, агросфери  

Використання водних ресурсів 

для життєдіяльності 

агросфери 

Використання водних ресурсів для 

життєдіяльності урбосистеми,  

 Підземних вод Використання підземних вод 

для життєдіяльності 

урбосистеми та агросфери 

Використання підземних вод 

для життєдіяльності 

урбосистеми та агросфери 

Використання підземних вод для 

життєдіяльності агросфери 
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У територіально-просторовому аналізі агросфери ЗВУ можна виділити 

території з різними соціо-економічними змінами та антропогенним 

навантаженням.  

Перша зона характеризується значною просторовою трансформацією, 

високим соціо-економічним розвитком та підвищеним антропогенним 

навантаженням, друга зона відрізняється середнім ступенем просторової 

трансформації, покращеним соціо-економічним станом та значними 

екологічними змінами, для третьої зони відзначається добрий соціо-

економічним стан та відчутні екологічні зміни, які зумовлюються як правило 

лінійним забрудненням атмосферного повітря та ґрунтів автотранспортом. 

Виділення зон є доцільним з позицій формування урбаністичних агломерацій та 

формування системи моніторингу агросфери.  

Таким чином, можна зробити висновки, що при взаємодії урбосистеми та 

агросфери формується нова система агросфера ЗВУ, яка складається з трьох 

підсистем: економічної, соціальної та екологічної, наділена певними 

функціями, серед основних виробнича, інфраструктурна, транспортна та 

екологічна. Ці функції в межах впливу міста проявляються по-різному, більш 

детально зупинимося на підходах, щодо виділення меж таких зон.  

 

7.3. Методологічні підходи до зонування агросфери зони впливу 

урбосистеми  

Важливої методологічною проблемою нашого дослідження є обґрунтування 

критеріїв диференціації та встановлення меж агросфери зони впливу 

урбосистеми. Основними критеріями диференціації агросфери ЗВУ є її соціо-

економічний та екологічний стани. Ми цілком підтримуємо концепцію 

економістів. М.Баранського,  Лаппо Г.М., Ж Будвилля, П Потьэ та інших, що 

урбосистеми з транспортними магістралями є фокусами соціо-економічного 

зростання та твердження екологів, що вони ж є джерелами додаткового 

забруднення складових довкілля [592, 594-600]. Урбосистему із транспортними 
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магістралями представляємо, як потужне стаціонарне джерело забруднення 

атмосферного повітря, що формує постійні викиди та забруднює територію.  

Наші попередні дослідження, оцінки екологічного стану СНП та аналіз 

коефіцієнта пріоритетного розвитку,  довели, що ці характеристики мають 

значні відмінності, і вони залежать від віддалі від урбосистеми. Як правило ці 

зміни зумовлені як навантаженнями на атмосферне повітря так і на зміну якості 

параметрів довкілля. Методологічно зонування агросфери будемо проводити з 

врахуванням екологічної ситуації [606-609], яка формується змінами якісних 

показників складових навколишнього середовища.  

Виділення меж впливу урбосистеми на агросферу будемо проводити з 

використанням опорного каркаса. Урбосистема та транспортні магістралі є 

каркасом, який формує конфігурацію агросфери ЗВУ. Зонування агросфери 

проводимо за принципом виділення урборуральних (приміських) зон з 

врахуванням ймовірних територіальних забруднень як від урбосистеми так і від 

транспортних мереж.  

Зонування агросфери ЗВУ проведемо з використанням наступних 

принципів: 

1. Принцип системного підходу, що враховує зв’язки між соціо-

економічними та екологічними підсистемами урбосистеми та агросфери з 

враховуванням переваги, загрози, потреб цих систем.  

2. Принцип взаємозалежності, який полягає в тому що розвиток агросфери 

зони впливу урбосистеми залежить від стану та розвитку як урбосистеми 

так і агросфери. Зміна систем, підсистем, параметрів однієї системи 

призведе до формування змін у другій системі. 

3. Принцип системності, який буде враховувати те, що урбосистема та 

агросфера є складними системами які формують зв’язки на рівні трьох 

підсистем: економічній, соціальній та екологічній.  

4. Принцип рівноцінності економічної, екологічної та соціальної складових 

агросфери зони впливу урбосистеми.  
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5. Принцип цілісності, який полягає що урбосистема та агросфера вносить 

свій вклад у реалізацію певних функцій агросфери зони впливу 

урбосистеми.  

Основними критеріями зонування агросфери ЗВУ є чисельність населення 

урбосистеми, інтенсивність руху на транспортних магістралях та прямі і 

опосередковані впливи на прилеглу території, через використання природних 

ресурсів та забруднення навколишнього середовища.  

При цьому мінімальна чисельність населення основного міста повинна 

становити більше 100 тис. чол, а при чисельності населення 250 та більше 

тис.чол, можна виділяти зону агломерації. Визначення орієнтовних меж 

агрсофери ЗВУ за даними [602,603]. 

 

Таблиця 7.10 

Визначення орієнтовних меж агломерацій для центрів-урбосистем за даними 

[602,603]. 

Населення міст, тис. 

осі 

Час доїзду 

від місця 

проживання  

Радіус агломерацій від існуючих меж центральної 

урбосистеми 

   З них   

   Радіус в 

першому 

приміському 

поясі 

Радіус у 

другому 

приміському 

поясі 

Радіус в 

третьому 

приміському 

поясі 

Більше 1000 1 год 30хв. 40-50 і 

більше 

10-15 15-30 40-50 

500 – 1 000 1год 20хв 30-40 8-10 10-20 30-40 

250-500 1год.10 хв 25-35 6-10 25-35  

При диференціації 

зон впливу 

урбосистеми на 

прилеглі території 

(агросферу) доцільно 

виділити першу зону, 

яка буде 

розміщуватися 

концентрично від 

меж міста, відділлю 

характерною для 

внутрішнього поясу 

приміської 

зони.Менше 250 

1год 20-30 5-10 20-30  



491 

 

При врахуванні екологічної складової за основні критерії слід брати 

максимальні віддалі на яких зафіксовані прямі впливи урбосистеми на 

агросферу, а саме використання природних ресурсів, зокрема водних, зміна 

якості ґрунтового покриву, максимально можлива зона забруднення 

атмосферного повітря агросфери від урбосистеми та транспортних магістралей. 

Виділення таких зон дозволить сформувати уявлення про відмінні умови стану 

та розвитку агросфери ЗВУ, організувати систему заходів направлених на 

екологобезпечний, збалансований розвиток агросфери та запропонувати 

систему індикаторів для відслідковування змін, особливо екологічного 

характеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Методологічні підходи до зонування агросфери ЗВУ 

МЕТОДОЛОГІЯ ЗОНУВАННЯ АГРОСФЕРИ ЗВУ 

Принципи  

Принцип взаємозалежності, 
який полягає в тому, що 

розвиток агросфери ЗВУ 
залежить від стану та 
розвитку як урбосистеми, 
так і агросфери. Зміна 
систем, підсистем, 
параметрів однієї системи 
призведе до формування 
змін у другій системі. 
Принцип системності, який 
буде враховувати те, що  
урбосистема та агросфера є 
складними системами, які 
формують зв’язки на рівні 
трьох підсистем: 
економічній, соціальній та 
екологічній.  
Принцип рівноцінності: 
економічної, екологічної та 
соціальної складових 
агросфери зони впливу 
урбосистеми.  
Принцип цілісності, який 
полягає у тому, що 
урбосистема та агросфера 
вносить свій вклад у 
реалізацію певних функцій 
агросфери зони впливу 
урбосистеми.   

 

Критерії 

1) Чисельність 

населення урбосистеми 

(більше 100 тис. осіб) 
 

 

Межі  

Радіус в І 

урборура- 

льному 
поясі R1 

Радіус в ІІ 

урборураль

ному поясі 

R2 

Зони 

агросфери 

ЗВУ 

Р
ез

и
ст

ен
т
н

а
 

Д
и

си
п

а
т
и

в
н

а
  

Уточнення меж для кожного 

напряму світу (Пн, ПнСх, 

ПнЗх,Зх, Сх, Пд, ПдЗж, ПдСх)  з 

врахуванням «Рози вітрів» та 

навантаження на природні 

ресурси 

{R2; Lai; Lгі;  Lpi; Lvi} € Lmax 

 Інтенсивність 

транспортних потоків 

 Відстань між 

урбосистемами 

чисельністю більше 

100 тис. осіб (L дор.) 

 

Б
у
ф

ер
н

а
   Ширина: розмір 

придорожньої зони 

забруднення  

Довжина (Lдор/2) 

2) Метеоумови «Роза 

вітрів» 

2) Максимальні віддалі  

впливів урбосистеми на 

агросферу  за напрямами 

світу 

 забруднення 

урбосистемою 

атмосферного повітря Lai 

 Ґрунту важкими 

металами Lгі 

 Забору 

природних ресурсів 

(підземні води) Lpi 

 Прямих впливів 

(наприклад, полігони 

ТПВ) Lvi 
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Перша зона (резистентності) концентрично розміщена навколо урбосистеми. 

Для неї характерні слабко змінені ознаки урбосистеми та сильно змінені ознаки 

агросфери. У цій зоні чітко відслідковується негативний зворотний зв'язок 

урбосистеми, який проявляється у послабленні стійкості екологічної підсистеми 

агросфери та позитивному зворотному зв'язок у урбосистеми, що простежується у 

соціальній та економічній підсистемі агросфери.  

У першій зоні чітко виражена висока щільність населення, покращення 

інфраструктури (відслідковується постійне транспортне сполучення, як правило 

10-20 хв), переважна частина сільського населення зайняті в промисловому 

виробництві. У цих зонах в основному розміщені промислові об’єкти, складські 

приміщення, енергетично обслуговуючі підприємства, яскраво 

прослідковується просторове перетворення (забудова території). 

Для цієї зони характерно висока перетвореність ландшафтів, високий 

відсоток забудованої території, поява багатоповерхової забудови. У цій зоні 

розміщені водозабори, полігони твердих побутових відходів. Надмірне 

розорення території, значні впливи на поверхневі води через скиди очищених, 

недоочищених стічних вод комунального та промислового сектору. Для зони є 

нормою розміщення великих підприємств.  

З екологічної точки зору зона з однієї сторони має максимальне 

антропогенне навантаження, а з другої формує певні природоохоронні заходи, 

які направлені на пом’якшення екологічного стану самої урбосистеми. У цій 

зоні наявні так звані зелені зони, рекреаційні зони, природно заповідні 

території. 

 Для урбосистеми Рівного радіус зони буде становити 10 км. 

Друга та третя зони впливу урбосистеми на прилеглу агросферу будуть 

враховувати території встановлених урбарураьних зон з поправками на зміни 

складових довкілля.  
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Так другу зону (дисипативна) будемо формувати радіусом, що дорівнює 

радіусу другого приміського поясу, з врахуванням зони ймовірного 

розсіювання забруднюючих речовин.  

У другій зоні чітко просліджуються як трудові та транспортні  зв’язки. 

Заселення як правила відбувається біля транспортних магістралей. Таким 

чином із точки зору соціо-економічних змін в агросфері основним показником є 

відстань від урбосистеми до сільського населеного пункту та наявність 

транспортних мереж. [356]. З екологічної точки зору ці два чинники теж є 

вирішальними у зміні екологічної підсистеми.  Звичайно, чим дальше від 

урбосистеми, як фокусної точки забруднення довкілля, її екологічні впливи 

послаблюються. Разом з тим постійними є лінійні забруднення атмосферного 

повітря та земельних ресурсів вздовж автомагістралей.  

Дисипативна зона буде мати неправильну форму та буде визначатися 

ймовірними зонами забруднення атмосферного повітря, ґрунтів. Для виділення 

такої зони із центру урбосистеми формуємо коло встановленим радіусом, та 

наносимо залежно від метеофакторів (згідно рози вітрів) ймовірні зони 

забруднення атмосферного повітря, та грунту важкими металами. Для кожного 

напряму сторони світу визначаємо максимальну віддаль із трьох: радіуса 

другого поясу, відстань на якій формується максимальне забруднення 

атмосферного повітря, відстань на якій формується забруднення ґрунту, та 

відстань, де є прямі впливи, зокрема забір води з підземних джерел, чи інше. 

Межі забруднення будемо встановлювати за максимально можливими 

зонами розсіювання з використанням рози вітрів. 

Для розрахунку цієї зони використовуємо формулу  

км
Pв

LoPi
Li ,  

Де Li – величина радіуса в і-тому напрямі; Lо – розрахункова величина 

радіуса ареалу, Рі – повторюваність вітру певного напряму, Рв- коефіцієнт, що 

дорівнює 12,5% 

Для визначення розрахункової величини радіуса ареалу приймемо, що 

теоретично найбільшого значення концентрації забруднюючих речовин досягає 
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на відстані від 10 до 40 висоти джерела викиду, за висоту викиду приймемо 

висоту шару перемішування. Оскільки, як стверджують (Сніжко С.І.,2011) 

рециркуляція повітря може призвести до підвищення концентрації 

забруднюючих речовин. Надходження чистого повітря з міських околиць в 

центр міста призводить до зниження концентрації забруднюючих речовин, так 

як з цим потоком, домішки будуть перенесені у верхні шари атмосфери. Такі 

показники здатності атмосфери до розсіювання розроблені для умов України. Є 

встановлені висоти шару перемішування. Отож теоретично можна припустити, 

що суміш яка збирається над містом буде рознесена вітром на певні віддалі.  

Lо = (10 ÷ 40) Н 

Де Н – висота шару перемішування . 

Таким чином, друга зона впливу урбосистеми на агросферу за показником 

ймовірної зміни якості атмосферного повітря буде мати неправильну форму. 

Детальні розрахунки для урбосистеми Рівного були наведені у попередньому 

розділі.  

Земельні ресурси, теж мають зміни, щодо можливого максимального 

забруднення. Значна частина тонкодисперсних аерозолей і газів, які вміщують 

важкі метали, а вітри їх переносять на значні території. Так за літературними 

джерелами максимальна зона забруднення важкими металами залежно від 

розміру міста становить 30-50 км, тобто буде співпадати з розмірами 

приміської зони. Протяжність зони та її конфігурація будуть залежати від 

багаторічної рози вітрів. Найбільша віддаль (30-50 км) буде відповідати 

найбільшій частоті повторюваності вітру. Ми рекомендуємо брати за основу 

для міст до 500 тис цю зону розміром 50км.  

Для визначення ймовірної зони забруднення ґрунту потрібно розрахувати 

її розміри. Вони будуть залежати від скорості та частоти вітрів кожного з 

румбів (рози вітрів). Самий великий вектор буде відповідати найбільшому 

показнику повторюваності вітрів (Рмак) відкладаємо у підвітряну сторону, і 

довжина його буде дорівнювати  30-50 км. Інші розміри визначаємо 

використовуючи формулу: 
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Для розрахунку цієї зони можна використати формулу  

Рмак

PіLгг
Lггр

0
 , км 

Де Lгрі – величина радіуса в і-тому напрямі; Lгро – розрахункова величина 

радіуса ареалу, Рі – повторюваність вітру певного напряму, Рмак – максимальне 

значення повторюваності вітру  

Таким чином друга зона буде мати неправильну форму та буде 

визначатися шляхом пошарового накладення на карту місцевості другого поясу 

приміської зони, ймовірної зони забруднення атмосферного повітря, 

ймовірними зонами забруднення ґрунтів важкими металами.  

Для виділення третьої зони (буферної зони) впливу урбосистеми на 

агросферу основним критерієм є наявність транспортних магістралей та 

формування лінійного “викиду” забруднюючих речовин. Як показують 

досліджники [597]та доведено нашими дослідженнями трудові, рекреаційні 

зв’язки чітко простежуються далеко за межі приміських зон. Навколо доріг 

формуються інші екологічні умови, що пов'язані із хімічним та фізичним 

забрудненням атмосферного повітря та формування впливів на прилеглу 

агросферу через мокрого та сухого очищення атмосфери та формування 

дощових стоків з автомагістралей, як правило додатковими джерелами 

забруднення в цих зонах є наявність автозаправочних станцій, які теж 

формують додаткове локальне забруднення території [604, 605].  Ця зона 

практично буде відповідати максимальній зоні забруднення довкілля обабіч 

доріг (табл.7.11)[605]. Ширину таких придорожніх смуг будемо виділяти 

залежно від інтенсивності руху транспорту. Протяжність таких зон, буде 

дорівнювати половині відстані між урбосистемами, що мають чисельність 

населення більше 100 тис. осіб. 

Таким чином, прийнявши певні екологічні чинники нами запропонований 

підхід зонування агросфери. Виділені резистентна, дисипативна та буферна 

зона агросфери. Це дозволить при інтегрованому управлінню територіями 

виявляти певні кризові явища в агросфері, що формуються під дією 

урбосистеми та обґрунтувати систему комплексного моніторингу прилеглої до 
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урбосистеми агросфери та убезпечити населення цієї території від додаткових 

екологічних ризиків, що виникають на цих територіях. 

Таблиця 7.11 

Орієнтовні розміри смуги впливу, захисноїсмуги, резервно-технологічної 

смуги [605] 

 

Схема зонування агросфери зони впливу урбосистеми представлено на 

рис.7.12. 

 

 

Рис. 7. 12 Схема зонування агросфери зони впливу урбосистеми. 

 Для розрахунку зон впливу запропоновано формувати відкрити бази 

даних табл.7.12, які б вміщували відомості про урбосистему (чисельність 

населення, розміри приміської зони, господарське забезпечення міста), 

метеорологічні дані.  
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Таблиця 7.12 

Вихідна дані для зонування агросфери ЗВУ 

  
Показники   

Чисельність населення, тис.чол 246,5 

Радіус приміської зони 30 

 Радіус першого приміського поясу, км 10 

Радіус другого приміського поясу,км 20 

Водозабір для урбосистеми, км  

Випуски скиди стічних вод, км  

Відстань до полігона ТПВ  

Метеоумови «Роза вітрів» Руби Повторюваність вітру, % 

Пн 8 

Пн.Сх 6 

Сх 9 

ПдСх 16 

Пд  11 

ПдЗх 11 

Зх 24 

ПнЗх 15 

Інтенсивність руху на магістралях   

Відстань до міст з чисельністю населення більше 

100 тис.осіб 

 

  

  

 

7.4. Зонування агросфери зони впливу урбосистеми Рівного  

Проведене зонування агросфери навколо урбосистеми Рівного. 

Пропонуємо формувати зони для двох модельних ситуацій: існуючої, та 

прогнозної, з врахуванням росту урбанізаційних процесів у майбутньому. Так 

місто Рівне за свою історію розвитку змінювало чисельність населення, яке в 

перші періоди наближалося до позначки 250 тис. осіб. Екологічний стан 

урбосистеми теж постійно змінюється. Враховуючи це, ІІ зона (дисипативна) 

розглядали для двох випадків, перший екологічний стан урбосистеми у межах 

норми, тоді максимальний вплив на зміну атмосферного повітря та грунту 

приймаємо за розміром радіуса ІІ пояса приміської зони (тобто у даному 

випадку 30 км). У разі значних екологічних порушень в екологічній системі 

міста ці віддалі приймаємо максимально можливими за літературними 

джерелами відповідно для ймовірної зони забруднення атмосферного повітря 
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40 км, а забруднення грунту 50 км. При цьому висоту переміщення приймаємо 

рівним 1 км, розмір зон забруднення величина (10-40) висоти перемішування.  

У результаті вихідних даним (табл.7.11) та розрахунків (таблиця 7.12), 

нами визначені розміри дисипативної зони (рис.7.13) та сформовані форми та 

розміри резистентної, дисипативної (рис.7.14)  

 

Таблиця 7.13 

Визначення ймовірної зони забруднення атмосферного повітря навколо 

урбосистеми з врахуванням рози вітрів.  

 

Пн Пн.Сх Сх  ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх 

При мінімальних забрудненнях 

І зона  10 10 10 10 10 10 10 10 

Ймовірна 

зона 

забруднення 

грунтів 13,75 13,75 30 18,6 10 7,5 11,25 20 

Ймовірна 

зона 

забруднення 

повітря 

26,4 26,4 57,6 36 19,2 14,4 21,6 38,4 

ІІ пояс  30 30 30 30 30 30 30 30 

ІІ зона 30 30 57,6 36 30 30 30 38,4 

При максимально можливих забрудненнях 

І зона  10 10 10 10 10 10 10 10 

Ймовірна 

зона 

забруднення 

грунтів 22,88 22,88 50 31,25 16,64 12,5 18,72 33,28 

Ймовірна 

зона 

забруднення 

повітря 

35,2 35,2 76,8 48 25,6 19,2 28,8 51,2 

ІІ пояс  30 30 30 30 30 30 30 30 

ІІ зона  35,2 35,2 76,8 48 30 30 30 51,2 
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А) При мінімальній зоні забруднення 

 

Б) При максимальній зоні забруднення  

Рис. 7.13. Максимальні віддалі ймовірного забруднення агросфери ЗВУ  
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А) При мінімальній зоні забруднення 

 

Б) При максимальній зоні забруднення  

 

Рис. 7.14 Зонування агросфери ЗВУ за різних умов екологічного навантаження  

Як видно з рисунка 7.14 максимальну протяжність дисипативна зона буде 

мати в східному, північно-західному та південно-східному напрямах. У 

північному, північно-східному, південному та південно-західному вона буде 

співпадати з другим поясом приміської зони. Конфігурацію другої зони 
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показано на рис. 7.15. В основному на її форування буде впливати ймовірна 

зона забруднення атмосферного повітря.  

 

 

Рис. 7.15 Розміри та форми дисипативної зони за різних умов антропогенного 

навантаження 

Нами визначено, що збільшення зони ймовірного забруднення до 

максимально можливих розмірів, ніяким чином не вплине на південний, 

південно-західний та західний напрями. Отож при формування ситеми 

моніторингу довкілля та управлінні агросферою максимально уваги потрібно 

приділяти СНП, котрі попадають у визначену зону та формувати додаткові 

компенсаційні заходи збалансованого просторового планування, а саме 

дотримуватися оптимізації стану агроландшафтів, звертати увагу на нормативи 

озеленення території.  

Висновки до розділу 7:  

1. Підтверджено припущення, що з віддалю від урбоситеми погіршується 

соціо-економічних стан та покращується екологічниїй стан. Відмінні 

характеристики мають СР, які розміщені в зоні дії автомагістралей, де 

відзначених задовільний соціо-економічних стан СР на значних ввідлях від 

урбоситеми та загрозливий екологічний стан. Визначено, що урбосистема 

позитивно впливає на соціо-економічний стан СНП агросфери ЗВУ, це 

підтверджено регресійно-кореляційним аналізом: зв’язки є зворотними 
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(від’ємними), сильними та здійснює негативні впливи на екологічну 

підсистему агросфери, зв’язки є сильними та прямими.  

2. Встановлено закономірність, що із збільшення відстані, в середньому до 

30-40 км, відбувається різке зниження середніх показників соціо-

економічного стану, а для екологічних показників їхнє зростання 

відбувається на відстані до 40-60 км, а потім одні і другі показники є 

стабільними, за виключенням для СНП, які розміщені вздовж 

автомагісталей. Для оцінювання нерівномірних соціо-економічних та 

екологічних станів ведений коефіцієнт пріоритету розвитку території, який 

відображає дисбаланс станів та дозволяє встановити просторові зміни 

формування соціо-економіко-екологічного стану агросфери ЗВУ. 

3. Встановлено основні, функції, складові, запропоновано критерії зонування 

агросфери ЗВУ з врахування соціо-економічних та екологічних 

особливостей розвитку цієї території та поділено агросферу ЗВУ на три 

зони: резистентну, дисипативну та буферну. Сформовані методологічні 

прийоми виділення меж та зон агросфери ЗВУ з врахуванням розмірів 

приміської зони та зон забруднення довкілля.  
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РОЗДІЛ 8 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МОНІТОРИНГУ ТА 

УПРАВЛІННЯ АГРОСФЕРОЮ В ЗОНІ ВПЛИВУ УРБОСИСТЕМИ 

 

8.1 Організація системи моніторингу за кризовими явищами 

агросфери зони впливу урбосистеми 

Агросфера ЗВУ є динамічною системою. Під дією зовнішніх та 

внутрішніх чинників у агросфері зВУ можуть відбуватися негативні зміни, які 

мають латентний (прихований характер), і характеризуються відхиленням 

функціонування її підситем, компонентів, елементів від певних норм, що 

призводить до кризових явищ. Кризові явища є елементарними складовими 

екологічної кризи, мають локальний характер, керовані. Окремо не суттєво 

впливають на функціонування агросфери, але їхня сукупність та 

довготривалість може призвести до екологічної кризи та порушення стійкого 

екологобезпечного функціонування агросфери ЗВУ.  

Вивчення кризових явищ направлено на забезпечення екологічної 

безпеки, тобто створення екологічно безпечних умов для людини, збалансоване 

використання природних ресурсів та зменшення шкідливого впливу на 

довкілля. Система моніторингу агросфери ЗВУ повинна в інформаційному 

плані забезпечувати організацію необхідних інформаційних потоків і 

поліпшити спостереження за основними процесами та явищами в агросфері. 

Виходячи із змістового значення моніторингу довкілля [610-613], та основних 

вимог екологічної безпеки [430, 431] ми пропонуємо для агросфери ЗВУ 

систему комплексного моніторингу. 

Вона передбачає спостереження, оцінювання, прогноз за станом 

складових агросфери та дозволяє сформувати еколого-інформаційну базу 

відкритих даних для різних користувачів від локального до регіонального рівня, 

для ефективного управління господарським використання агросфери ЗВУ, 

забезпечення сталого розвитку агросфери (рис. 8.1). 
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Моніторинг передбачено проводити на двох рівнях: регіональному та 

локальному. Пропонуємо розширення обласної (регіональної) системи 

моніторингу з обов’язковим включенням спостереження в зонах агросфери 

ЗВУ. Основими принципами удосконалення системи спостереження та 

контролю з урахуванням агросфери ЗВУ є наступні: адмінісративно-

територіальний – спостереження, контроль та розробка заходів попередження 

кризових явищ агросфери відповідно до адміністративнї системи управління 

соціально-економічними відносинами та гостроти проявів порушення 

екологічної безпеки та сталості урбоситеми, агрсофери ЗВУ, за відповідними 

індикаторами, що відповідають екологічно небезпечним, екологічно 

загрозливому та ризикованому станам ЕБ та показниками сталого розвитку, які 

перебувають є критичних, загрозливих станах; басейновий – спостереження, 

контроль та розробка заходів за станом поверхневих вод, з врахуванням 

посиленого спостереження водних поверхневих масивів урбанізованих ділянок; 

максимальна охоплюваність та безперервність спостережень за єдиною 

узгодженою територіальною системою «урбосистема- агрсофера ЗВУ». 

Основними напрямами моніторингових робіт повинні бути: картографування 

агросфери ЗВУ, закладання єдиних моніторингових грунтових стаціонарів за 

станом грунтів, пробних ділянок для флористичних угрупувань, в виділенням 

індикаторних груп, гідрорежимних створів свердловин для конторлю рехиму та 

хімічного складу підземних вод; контроль за станом масивів поверхневих вод; 

створення блоку спостереження за індикаторами ЕБ та показниками сталості 

урбоситеми, агросфери; залучення супутникової інформації, геоінформаційних 

технологій до обробки, аналізу та прогнозу моніторингових данних. Методика 

проведення моніторингових робіт для регіонального рівня пердбачає 

здійснювати спостередення диференційовано для трьох зон агросфери ЗВУ. 

Картографування зони з використанням аероозйомки або космічної зйомки. 

Розширити систему гідрорежимних створів для організації громадського 

моніториггу за поверхневими об’єктами відповідними службами органів 

місцевого самоврядування. Контроль за станом земельних ресурсів, лісів, 
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ерозійними процесами грунтового покриву здійснювати з використанням 

супутникової інформації та геоінформційних технологій моніторингу.  

Удосконалення системи моніторингу та контролю для локального рівня 

направлено на відслідковування окремих процесів та явищ, що можуть 

призвести до кризових явищ та погіршення ЕБ, сталості урбосистеми та 

агросфери ЗВУ. Основними факторами, що визначають загрози є кліматичні, 

гідрологічні, антропогенні (потенційно-небезпечні об’єкти, транспортні 

магістралі, сміттєзвалища, полігони твердих побітових, промислових відходів 

та інше). 

Моніторинг агросфери ЗВУ це система спостереження і контролю за 

навколишнім середовищем, природними та природно-антропогенними 

процесами, що відбуваються в агросфері з метою діагностування, 

прогнозування стану, виявлення та контролювання відхилення екологічних 

показників (індикаторів) від норм. Він організовуєтьтся у два етапи (рис.8.2). 

Для відслідковування змін, що можуть призвести до винекнення 

ризикових, екологозагрозливих екологонебезпечних станів агросфери 

формуємо систему систематичного моніторингу кризових явищ. 

Спостереженння здійснюємо за системою екологічних індикаторів, що 

відображають стан екологічної безпеки за ресурсним, антропоцентричним, 

біосферноцентричними блоками.  

Прихований характер порушень у виконанні функцій агросфери, 

посилення антропогенного навантаження на неї виявляємо за зміною окремих 

кількісних та якісних показників, тобто їхнім відхиленням від нормативних або 

попередніх значень. 

Систематичний моніторинг кризових явищ агросфери ЗВУ – це система 

спостереження, аналізу та прогнозування змін екологічих індикаторів 

ресурсного, біосферноцентричного та антропоцентричного блоків, індикатори 

яких перебувають у екологічно загрозливому та екологічно-небезпечному стані 

з метою обґрунтування та прийняття управлінських рішень щодо забезпечення 

екологічної безпеки агросфери ЗВУ. 
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Рис.8.1 Блок схема моніторингу кризових явищ агросфери ЗВУ  

 

Моніторинг кризових явищ передбачає певні етапи організації: разовий 

моніторинг (або базовий моніторинг), яким передбачено виявлення кризових 

явищ агросфери ЗВУ та систематичний моніторинг, метою якого є постійне 

відслідковування показників, що характеризують кризові явища.  

Перший етап - аналітичного дослідження кризових явищ (разовий або 

базовий моніторинг). Разовий (базовий ) моніторинг призначений для 

виявлення небезпек та загроз агросфери ЗВУ. Він організовується за 

допомогою періодичного стеження за визначеними групами індикаторів.  
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Рис. 8.2 Етапи організації моніторингу кризових явищ агросфери  

На цьому етапі формують бази даних показників, які характеризують 

збалансоване природокористування, екологічно-безпечні умови проживання 

населення, гарантування людині здоров’я. Вявлення кризових явищ агросфери 

проводимо на підставі оцінки екологічної безпеки території [575, 578, 580,] з 

використанням груп індикаторів трьох блоків, які характеризують 

використання та відновлення природних ресурсів (ресурсний блок), стан 

довкілля (біосферноцентричний блок) та здоров’я людини (антропоцентричний 

блок). Ідентифікація небезпек дозволяє виділити групи екологічних індикаторів 

котрі будуть включені до систематичного моніторингу кризових явищ 

агрсофери ЗВУ. Проведена ідентифікація екологічних небезпек агросфери у 

розділі 5. дозволила нам визначити групи екологічних індикаторів, що 

включені до систематичного моніторингу. До них війшли індикатори-

стимулятори та індикатори дестимулятори, які знаходяться у екологічно-

загрозливому та екологічно небезпечному стані з кількісними показниками 

відповідних діапазонів (0,1919-0,4833) та (0-0,1918). табл 8.1. 
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Таблиця 8.1 

Моніторинг кризових явищ агросфери ЗВУ 
Р

ай
о

н
и

*
 

Систематичний моніторинг 

Блокові показники, що відображають кризові явища  

Ресурсний  Біосферноцентричний  Антропоцентричний  

1 1,2**,5,9 - 14 2,6,7,8,19,20 1,2 

2 3,45,6,12 2,5,6,8,9,18 -23 2,3 

3 1,5,6,7,8,9,10,13,14 1 - 6,8, 10 - 23 2 

4 2,3,5,9,12 1 -8,13,19 - 23 2,3 

5 1,3,5,9,10 - 14 7,11,12,13,15,22 1,2 

6 2,3,10,12 7,21,22 1 

7 1,5,6,9,10,12 1 -7, 9 - 23 2,3 

*Примітка: 1 - Гощанський; 2 - Дубенський; 3- Здолбунівський; 4- Костопільський; 5- Млинівський; 6 

–Острозький; 7 – Рівненський; ** показники відповідних блоків (табл.5.1-5.3);  

 

 

ІІ етап – систематичний моніторинг, який передбачає формування 

системи спостереження, оцінювання та прогнозу за показниками, що 

характеризують кризові явища агросфери ЗВУ. 

Комплексна система моніторингу (рис. 8.3) охоплює всі складові 

навколишнього середовища агросфери ЗВУ, котрі підлягають впливу 

сільськогосподарського виробництва, урбосистеми та організовується на 

локальному територіальному рівні з диференціацією території агросфери на 

відповідні зони. Вона передбачає огранізацію необхідного моніторингового 

дослідження включаючи спостереження за станом атмосферного повітря, 

грунту, земель, ландшафтів, поверхневих вод, біосистем та вибір екологічних 

індикаторів, які інтегрально будуть характеризувати забруднення складових 

агросфери та забезпечення екологічної безпеки. 

Комплексний моніторинг агросфери ЗВУ складається із екологічного 

моніторингу з обов’язковим спостереженням на фоновому (базовому) та 

імпактному підрівнях та систематичного моніторингу кризових явищ.  
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 Імпактний підрівень екологічного моніторингу передбачає 

спостереження за станом агросфери у резистентній, дисипативній та буферних 

зонах, з обов’язковим виділенням локальних ділянок (місць) де розміщені 

джерела підвищеної небезпеки: підприємства (1-5 класу небезпеки), полігони 

промислових та твердих побутових відходів, автозаправочні станції та інше.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.3. Блок-схема моніторингу агросфери ЗВУ 

Він пердбачає систему спостереження за джерелами впливу та змінами у 

природних та природно-антропогенних абіотичної та біотичної складових 

агросфери. Для визначення ступеня антропогенного порушення абіотичної 

складової організовуємо спостереження за станом атмосферного повітря, 

грунтів, ландшафтів, поверхневих вод (табл. 8.1). Ефекти та наслідки впливу на 

складові агросфери оцінюють за системою екологічних індикаторів, які 

МОНІТОРИНГ АГРОСФЕРИ ЗВУ передбачає спостереження, оцінювання, 
прогноз за станом складових агросфери та дозволяє сформувати еколого-інформаційну 
базу даних від локального до регіонального рівня, для ефективного управління 
господарським використанням агросфери ЗВУ, забезпечення сталого розвитку.  

І етап 

аналітичного 

дослідження  

Разовий 

(базовий) 

моніторинг  

Виявлення небезпек та загроз з 

використанням показників ресурсного, 

біосферноцентричного, антропоцентричного 
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ІІ етап 
систематичний 
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стані 

Система спостереження, 
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показниками, що характеризують 
кризові явища агросфери ЗВУ 
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монітори

нг  

Біоекологічний 
моніторинг  
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Дисипативна 
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отримують шляхом прямих вимірювань (інградієнтний моніторинг). 

Біоекологічний моніторинг відслідковує реакцію біосистем на зміни у 

навколишньому середовищі. Біотичну складову оцінюємо з використанням 

інтегральних показників, що характеризують «здоров’я» біоситем.  

Таблиця 8.1 

Моніторинг змін абіотичної складової агросфери ЗВУ 

Зони  Моніто-

ринг 

земель 

Моніто-

ринг 

атмосферн

ого 

повітря  

Моніторинг грунтів Моніторинг 

поверхневих 

вод 

   Згідно 

державного 

моніторингу 

(агрохімічні, 

агроекологічні 

спостереження) 

 

Рівень 

хімічного 

забрудення  

Згідно 

державного 

моніторингу 

(гідрологічні, 

гідрохімічні, 

гідробіологіч

ні 

дослідження) 

Резистентна + + + 

Дисипативна  + + 

Буферна   + + 

    

 

Моніторинг земель організовуємо у резистентній зоні, з метою оцінки 

землекористування, розвитку ерозійних процесів, заростання сільсько-

господарських угідь, забудови території. Цей моніторинг доцільно проводити з 

використанням ГІС технологій.  

Дослідження агрохімічного стану грунтів, рівнів забрудення 

пестицидами, важкими металами проводимо в розрізі агрохімічного 

обстеження грунтів з викорсиатнням перспективного, віддаленого та 

оперативного моніторингу. Для споспереження за вмістом важких металів у 

агросфері ЗВУ доцільно організовувати додаткові спостереження, на 

спеціально визначених ключових майданчиках.  

Розміри зони охоплення таких спостережень окреслюються межею 

дисипативної зони. Ключові ділянки визначаються перетином кіл радіусом 10, 

20, 30 км, максимальних віддалях по осі перенесення повітряних мас з 

напрямами світу. Такі спостереження здійснюють щорічно. 
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Таблиця 8.2 

Спостреження за станом атмосферного повітря 

Об’єкт   Види постів 

спостереження  

Кількість  Програма 

спостережень  

Речовини 

Урбосистема та 

ризестентна зона 

агросфери ЗВУ  

Стаціонарні пости 

спостередження 

(опорні, неопорні)  

Від чисельності 

населення 

урбоситеми з 

врахуванням 

чисельності 

населення 

ризестентної 

зони 

Повна – опорні 

саціонарні 

пости, 

скорочена – 

неопорні 

стаціонарні 

пости  

Пил, діоксид 

сірки, оксид 

вуглецю, 

оксид азоту, 

речовини 

концентрація 

яких 

перевищую 

ГДК 

Ризестентна зона 

агросфери ЗВУ  

Маршрутні пости 8 фіксованих 

точок на межі 

дисипативної 

зони (пертин 

межі зони із 

сторонами світу) 

1 раз в місяць Пил, діоксид 

сірки, оксид 

вуглецю, 

оксид азоту та 

речовини 

концентрація 

яких 

перевищую 

ГДК 

 Дисипативна 

зона агросфери 

ЗВУ  

Маршрутні пости 

спостереження  

Фіксовані точки 

(перетину сторін 

світу з межею 

дисипативної 

зони) 

1 раз в місяць 

Буферна зова  Маршрутні пости 

спостереження  

Визначені місця 

у населених 

пунктах, через 

які проходять 

транспортні 

магістралі. 

1 раз в місяць 

 

При високих ризиках отримання забрудненої сільськогосподарської 

продукції важкими металами та проведення компенсаційних заходів доцільно 

вести спостереженняза вмістом важких металів у грунті протягом вегетаційного 

періоду. 

Спостереження за атмосферним повітрям агросфери ЗВУ оргахнізовуємо 

згідно Директиви 2008/50/ЄС Про якість атмосферного повітря [475]. Угода про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом сформувала нові вимоги та 

стандарти організації атмосферного повітря, щодо організації постів 

спостережень та рекомендованих речовин, за якими проводять спостереження. 

Згідно директиви Україна повинна провести реорганізацію або вдосконалення 

існуючих мереж спостережень за станом атмосферного повітря. Запровадження 
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сучасної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря базується 

на виділенні зон агломерацій, встановлення автоматизованих стаціонарних 

постів для вимірювання сірчистого газу, двоокису азоту та окису азоту, твердих 

частинок ТЧ10/ТЧ2,5, свинцю, окису вуглецю, озону і оцінки 

відповідностіїхніх концентрацій ГДК. У випадках, коли рівні вмісту 

забруднювачів перевищують будьяку з нормативних граничних величин або 

існує ризик такого перевищення, треба розробити плани дій щодо якості 

повітря для відповідних територій. До спостереження повинні бути включені 

такі забруднювачі – озон та дрібних фракцій суспендованих речовин РМ2.5 і 

РМ10, які не контролюються. 

  
 

Рис.8.4 Схема розміщення ключових ділянок спостереження за 

забруднення грунту важкими металами 

 

Згідно постанови в Україні розмір агломерації визначають при чисельності 

населення урбоситеми 250 тис. і сбільше, для менших урбосистем моніторинг 

проводять на рівні області. Керуючись нашими дослідженнями система 

моніторингу за станом атмосферного повітря повинна охоплювати і прилеглу 

агросферу до урбосистем з чисельністю жителів від 100 тис до 250 тис осіб. 

Основними аргументами для такого підходу є розбалансування екологічної 

системи міст, значні впливи урбосистем на прилеглі території, за рахунок 

розсіювання забруднюючих речовин, концентрації значної кількості 
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стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря та цих територіях та 

формування транспортних мереж. Пропонуємо зону агломерації визначати з 

врахуванням резистентної зони агросфери ЗВУ. Пропонуємо у резистентній 

зоні проводити щомісячні спостереження за станом атмосферного повітря на 

маршрутних постах спостережень. У дисипативній зоні, проводити щосезонні 

спостереження у визначених пунктах маршрутних постів та рекомендувати 

органам місцевого самоврядування встановлювати стаціонарні пости 

спостереження. 

Зміни стану атмосферного повітря відслідковуємо на маршрутних постах 

спостережень, які встановлюємо у відповідних точках перетину відповідних 

зон з напрямами світу 

 
 

Рис.8.5 Схема охоплення спостереження за станом атмосферного повітря. 

 

Фоновим моніторингом передбачено систему спостережень за станом 

атмосферного повітря, біоти. Його доцільно організовувати на об’єктах 

природнозаповідного фонду державного рівня які входять або межують з 

агросферою ЗВУ.  

У системі моніторингу поодинокі тенденції та закономірності, загальні 

явища доцільно виявляти з допомогою статистичного моніторингу. 

Відслідковування змін з викорстанням системи індикаторів.  У систему 

моніторингу включено спостереження за основними індикаторами 
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використання природних ресурсів: земельних, лісових, водних. Приведемо 

приклад моніторингу для водних ресурсів. Проаналізувавши показники 

використання та забруднення водних ресурсів агросфери ЗВУ запропоновано 

система агрегованих та базових показників для оцінювання стану та 

моніторингу водних ресурсів (рис.8.6).  

 

 

Рис. 8. 6. Індикаторний підхід до здійснення моніторингу водних ресурсів 

агросфери зони впливу урбосистеми 

 

Для оцінювання водних ресурсів агросфери зони впливу урбосистеми 

брали до уваги використання води, водовідведення що формується 

урбоситемою та агросферою на рівні СЕЕ адміністративних районів.  

У адміністративному районі необхідно відслідковувати запаси підземних 

вод. У сільських населених пунктах, де є поверхневі водні об’єкти потрібно 

визначати якість води та придатність їх для рекреаційних цілей. Моніторинг 
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річок, які протікають в межах урбосистем необхідно проводити у визначених 

створах (вхід у – вихід) за основними гідрохімічними показниками. Таким 

чином сформуємо уявлення про якість води у поверхневому об’єкті та від 

слідкуємо вплив урбосистеми на агросферу. 

Запропонована система моніторингу, що складається з базового та 

систематичного моніторингу і доповнена моніторингом основних складових 

довкілля дозволить не тільки виявляти кризові явища, але й відслідковувати 

причини їхнього виникнення, та формувати рекомендації щодо їхнього 

усунення. Вона направлена на своєчасне прийняття рішень, щодо управління 

сталістю агросферою ЗВУ з використанням синергетичних ефектів від взаємодії 

з урбоситемою. 

 

8.2. Інтегроване управління агросферою ЗВУ для забезепчення 

сталого розвитку 

Прийняття управлінських рішень, щодо збалансування агросфери ЗВУ, 

через усунення кризових явищ,  повинно базуватися на приорітеті екологічних 

критеріїв над економічними: дотримання вимог природоохоронного 

законодавства та екологічних основ розвитку агросфери в контексті 

Європейської інтеграції;  поєднання екологічних та соціо-економічних підходів 

до розвитку і розміщення продуктивних сил урбосистеми та ОГ агросфери 

ЗВУ; прогнозування, планування, проектування та контроль з використанням 

оціночних критеріїв, нормативів, стандартів екологічної, соціальної, 

економічної підстистем як агросфери ЗВУ так і урбосистеми. 

Однією з функцій управління сталим розвитком урбоситеми та агросфери 

ЗВУ виступає моніторинг, який передбачає збір, обробку, аналіз інформації про 

всі процеси і явища, пов’язані із забезпеченням якості життя мешканців міста 

та збереженням навколишнього природного середовища. 

 Розроблена система управління агросферою ЗВУ (рис. 8.7) з викориcтанням 

основних положень, які сформовані у роботах [623-621].  
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Рис.8.7 Схема інтегрованого управління агросферою ЗВУ 

 

Схема управління передбачає розробку стратегічних цілей, приорітетність 

заходів та пропозиції переважаючого типу управлінського впливу (рис. 8.8) від 

«м’якого до жорского» регулювання. Типологія та визначальні риси основної 

стратегії подолання кризових явищ розроблена автором з використанням 

підходів Герасимчук З.В., Олексіюк О.А [428]. 
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Рис. 8.9. Типологія стратегії подолання кризових явищ агросфери ЗВУ  

 

 Система управління буде забезпечувати сприятливі умови для 

розроблення інтегрованих стратегій соціо-економічного, екологічного розвитку 

урбосистеми та ОГ аргосфери ЗВУ, передбачати узгодження управлінських 

рішень, що направлені на отримання синергетичних ефектів при забезпечені 

сталого розвитку урбосистеми та агросфери ЗВУ. Еколого-економічне 

інтегроване управління базується на системному підході, що обумовлено 

складною функціональною структурою урбоситеми та агросфери ЗВУ та 

передбачає використання результатів діагностики екологічної безпеки 

урбосистеми, агросфери, що дасть змогу виявляти слабкі і сильні сторони, 

кризові явища, проблеми та перспективи досягнення бажаного екологічного 
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стану агросфери; взаємоузгодження та взаємозв’язок із стратегіями соціально-

економічного, екологічного розвитку урбосистеми. Інтегрованим управлінням 

передбачено розроблення стратегії з виділенням коротко-, середньо- та 

довгострокових заходів для урбоситеми, резистентної, дисипативної та 

буферної зон агросфери спрямованої на досягнення мети та цілей у їхньому 

сталому  розвитку урбосистеми, а саме забезпечення та гарантування 

екологічної безпеки, підвищення якості життя населення, економічному 

зростанню та збереженні природних ресурсів та навколишньо середовища для 

майбутніх поколінь. 

 

Висновки до розділу 8: 

1. Розроблено концептуальну модель моніторингу агросфери ЗВУ, яка 

дозволя.ь цілеспрямовано відстежувати стан навколишнього природного 

середовища, попереджати кризові явища, що можуть виникати в урбосистемі, 

агросфері, і формувати відкриті бази даних для всіх зацікавлених осіб, надавати 

інформацію для прийняття рішень в галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів, в тому числі земельних, та забезпечення ЕБ органами 

державного і місцевого самоврядування щодо ефективного управління СЕЕ 

станом урбосистеми та агросфери ЗВУ, в контексті їх сталого розвитку. 

2. Розроблено схему інтегрованого управління агросферою ЗВУ, яка 

передбачає управлінські дії збалансування соціо-економічної, екологічної 

підсистем урбосистеми та агросфери з врахуванням диспропорцій розвитку 

агросфери та просторових синергетичних впливів урбосистеми, запроновано 

типологію стратегії подолання кризових явищ агросфери ВУ. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі сформовані та обґрунтовані теоретико-

методологічні основи оцінювання кризових явищ агросфери ЗВУ, розвинуте 

нове знання про агросферу ЗВУ, визначені її основні функціональні 

особливості, розроблені та апробовані авторські методологія та методики 

дослідження агросфери зони впливу урбосистеми і представлені результати 

оцінювання кризових явищ в агросфері. На основі результатів досліджень і їх 

аналітичного узагальнення зроблені висновки: 

1. Узагальнено досвід вітчизняних та зарубіжних вчених до підходів 

дослідження агросфери, виявлення та оцінювання кризових явищ, науково-

обґрунтовано нове визначення терміну «агросфера зони впливу урбосистеми» 

та розкрито його змістове наповнення, сформовано й обґрунтовано наукові 

положення про агросферу та її сталість з врахуванням впливів урбосистем та 

обґрунтовано методологію оцінювання кризових явищ агросфери ЗВУ з 

врахуванням синергетичних ефектів. 

2. Розроблена методологія та авторські методики дозволяють всебічно 

оцінити стан агросфери зони впливу урбосистеми, виявляти кризові явища та 

визначати напрямки сталого розвитку агросфери з врахуванням впливу 

урбосистеми. Методологічна схема дослідження включає чотири логічно-

послідовних блоки: 1 – визначення типових передумов зародження та 

становлення агросфери ЗВУ; 2 – дослідження структурно-функціонального 

стану урбосистеми; 3 – дослідження структурно-функціонального стану 

агросфери; 4 – визначення зони впливу урбосистеми на агросферу. 

3. Визначено передумови зародження, розвитку та становлення агросфери 

зони впливу урбосистеми на прикладі урбосистеми Рівного, побудовано 

інформаційну модель, яка дозволила встановити закономірності розвитку 

урбосистеми й агросфери та виділити періоди й етапи трансформації 

природного середовища цих систем. Визначено причино-наслідкові зв’язки між 

розвитком виробничого комплексу та зростанням площі міста і чисельності 

населення. Визначено, що зростання чисельності урбосистеми більше 100 
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тис. осіб спричинює значні перетворення агросфери, що проявляються у зміні її 

функціонально-структурних характеристик. 

4. За авторськими підходами досліджено структурно-функціональний 

стан урбосистеми. Визначено зміни виробничо-господарського комплексу та 

встановлено визначальну роль пересувних джерел забруднення у формуванні 

екологічного стану урбосистеми, що підтверджено трендовими моделями 

динаміки викидів ЗР в атмосферне повітря та аналізом зміни структури 

сумарних викидів, де з 2013 року 76% складають викиди від пересувних 

джерел. Виявлено зміни якості атмосферного повітря за індексом забруднення 

атмосфери, який змінюється від 14,2 (2011 р.) до 7,77 (2017 р.) та 

обумовлюється середньорічним концентраціями вище ГДК двоокисом азоту, 

фенолу, фтористого водню, аміаку та формальдегідом, концентрації яких 

змінюються від 1,3 до 3,3 ГДК. 

5. Встановлено гостроту екологічних змін у біосистемах з використанням 

цитогенетичних методів та визначено, що в цілому рівень ушкодженості 

біосистем, для І, ІІ секторів урбосистеми є середнім, а екологічна ситуація за 

мутагенним фоном є незадовільна, у ІІІ та ІV секторах рівень ушкодженості 

біосистем є нижчий за середній (за верхнею межею), а екологічна ситуація за 

мутагенним фоном є задовільною Для населення формуються канцерогенні та 

неканцерогенні ризики. За індексом СЕЕ стану урбосистема знаходиться у 

задовільному стані, що зумовлено як критичним станом соціальної підсистеми, 

так і задовільним станом екологічної підсистеми.  

6. Встановлено, що урбосистема формує деструктивні зміни у складових 

агросфери, що проявляються у зміні якості повітря, поверхневих вод та ґрунтів. 

Визначено, що протікаючи урбосистемою, водний об’єкт значно змінює свою 

якість за рахунок речовин трофо-сапробіологічного та специфічного блоку, 

відбуваються зміни індексів вмісту компонентів сольового блоку з 3,1 до 4,5, 

трофо-сапробіологічного з 4,4 до 6,1 та специфічного з 4,0 до 5,6, екологічного 

індексу від 4,0 до 5,6. Клас якості р. Устя ІІІ, стан задовільний, стан чистоти 

забруднений. Значний тиск на агросферу здійснюють відходи різних класів 
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небезпеки, кількість яких постійно зростає. Значне навантаження відмічено для 

Рівненського району, де розміщений полігон ТПВ. 

7. Узагальнено багаторічні тенденції та закономірності часового 

розподілу структури, обсягів сільськогосподарського виробництва, 

антропогенного навантаження агросфери. З’ясовано, що для прилеглих до 

урбосистеми Рівненського та Здолбунівського районів притаманно вищий від 

середнього відсоток забудови території, підвищена щільність населення, 

високий відсоток еродованих і ерозійнонебезпечних грунтів а саме 51,28% та 

44,24% відповідно, стан агроландшафту є незадовільний, значна концентрація 

стаціонарних джерел забруднення довкілля та формування до 51% сумарних 

викидів в атмосферне повітря агросфери ЗВУ. Визначено, що у сумарних 

викидах ЗР агросфери ЗВУ доля викидів пересувних джерел складає 75%, а для 

Млинівського та Острозького районів – більше 90%. Встановлено, що 

урбосистема здійснює забір підземних вод з 5 водозабірних майданчиків, що 

розташовані у Здолбунівському, Гощанському районах.  

8. Встановлено рейтингування адміністративних районів агросфери за 

інтегральним індексом ЕБ, та виявлено, що Здолбунівський (0,295) та 

Рівненський (0,332.) райони та агросфера ЗВУ (0,40) перебувають в екологічно 

загрозливому стані, що обумовлено індикаторами біосферноцентричного блоку, 

а саме обсягом викидів шкідливих речовин стаціонарними і пересувними 

джерелами, а саме викиди діоксиду сірки, діоксиду азоту, метану, оксиду 

вуглецю, не метанових летких органічних сполук, оксиду азоту, обсягом 

утворених промислових токсичних відходів і відходів І-ІІІ класів небезпеки 

знаходяться в діапазоні, що відповідають екологічно-небезпечному стану. На 

основі розрахунків сформовано матриці критичних станів агросфери ЗВУ, котрі 

відображають кризові явища агросфери ЗВУ за індикаторами стимуляторами і 

дестимуляторами відповідних блоків та визначено, що урбосистема значно 

підсилює роль дестимуляторів у формуванні ЕБ агросфери. 

9. Запропоновано авторську методику оцінювання СЕЕ стану агросфери. 

Встановлено основні тенденції зміни базових, агрегованих та інтегрованих 
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показників, індексу СЕЕ стану агросфери ЗВУ для СНП, з врахуванням дії 

урбосистеми, та виявлено, що за інтегральними показниками СЕ стану СНП 

агросфери ЗВУ розподіляються на чотири групи зі сприятливим, задовільним, 

загрозливим та критичним станом. Кореліційний аналіз дозволив встановити 

тісний зв’язок між ІП СЕ з АП забезпечення людськими та інтелектуальними 

ресурсами (r=0,84) й АП інфраструктури (r=0,74), та помірний зв’язок з АП 

демографічні (r=0,6), АП безробіття (r=0,54), АП транспортне забезпечення 

(r=0,48), помірні зв’язки між ІП Е з інтегральним показником якісного стану 

ґрунтового покриву (r=0,56), з АП раціонального використання території 

(r=0,70), АП потенційного екологічного ризику для населення від забруднення 

атмосферного повітря (r=0,52). 

10. Визначено, що ґрунти СР є придатними для створення ССЗ за 

вмістом рухомого фосфору, 9% ґрунтів СР – за вмістом обмінного калію, а за 

вмістом гумусу, кислотністю, показниками санітарно-гігієнічного стану є 

обмежено придатними. Лімітуючим чинником придатності ґрунтів ССЗ є вміт 

азоту, що легко гідролізується, показник якого коливається в межах 75-140 

мг/кг. Виявлено, що на формування ІП Е стану агросфери значний вплив мають 

такі показники, як агрегований показник екологічної стійкості ґрунту (r=0,50), 

показник стану агроландшафтів (r=0,5), та % території зайнята будівлями і 

дорогами (r=0,58). За показником інтегрального екологічного стану всі СНП 

можна згрупувати у чотири групи: СНП з сприятливим екологічним станом (9 

СНП), з задовільним станом (81 СНП), загрозливим екологічним станом (55 

СНП), критичним станом (13 СНП) За індексом СЕЕ стану СНП агросфери ЗВУ 

поділені на 3 групи з критичним, загрозливим та задовільним станом. 

Встановлено просторову неоднорідність СЕЕ стану СНП, яка обумовлюється 

різним СЕ та екологічним станами. 

11. Встановлено функціональні закономірності зміни СЕЕ стану 

агросфери ЗВУ з віддаллю від урбосистеми, що підтверджено регресійно-

кореляційним аналізом: зв’язки є зворотними (від’ємними), сильними (з 

коефіцієнтом кореляції від -0,77 до -0,86) для СЕ стану,  сильними та прямими з 
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коефіцієнтом кореляції від 0,74 до 0,82 для екологічного стану. За коефіцієнтом 

пріоритетного розвитку території в середньому до 30-40 км відбувається різке 

зниження середніх показників соціо-економічного стану та зростання 

екологічних показників, з поступовою рівновагою, за виключенням СНП, котрі 

потрапляють в зону дії автомагістралей.  

12. Сформовані принципи, критерії, методологічні прийоми та 

обґрунтовано методику зонування агросфери ЗВУ, з врахуванням кризових 

явищ, розмірів урбаруральної та ймовірних зон забруднення атмосферного 

повітря, ґрунтів і виділенням резистентної, дисипативної та буферної зон. Для 

урбосистеми Рівного визначено межі таких зон. Обґрунтована модель 

комплексного моніторингу кризових явищ агросфери ЗВУ, як система 

контролю, оцінки і прогнозу змін у СЕЕ підсистемах урбосистеми й агросфери 

ЗВУ, яка передбачає проведення разового та систематичного моніторингу 

показників, для кількісної, якісної оцінки станів, попередження та виявлення 

кризових явищ урбосистеми, агросфери ЗВУ та є основою для прийняття 

рішень щодо їхнього сталого розвитку.  

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Органам регіональної влади, що відповідають за діяльність 

моніторингових структур, розширити систему моніторингу довкілля, 

шляхом включення складових моніторингу агросфери ЗВУ та сформувати 

відкриту базу даних показників, що характеризують СЕЕ стан 

урбосистеми, агросфери ЗВУ для зацікавлених груп споживачів. При 

організації екологічного моніторингу за станом атмосферного повітря до 

урбосистем з чисельністю менше 250 тис. осіб включати резистентну 

зону агросфери ЗВУ.  

2. Об’єднаним громадам (ОГ), які розташовані в межах агросфери ЗВУ, 

проводити комплексне інтегральне оцінювання сталого розвитку з 
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врахуванням позитивних і деструктивних впливів урбосистеми та 

узгоджувати свої стратегії СЕЕ розвитку з розвитком урбосистеми.  

3. При просторовому плануванні ОГ враховувати кризові явища, що 

формуються в екологічній підсистемі агросфери ЗВУ, екологічні 

проблеми, належне управління водними ресурсами, поводження з 

відходами, а також вимоги, що виникають у зв’язку з необхідністю 

адаптації до зміни клімату, деградацією земель та зниженням 

біорізноманіття. 

4. Просторове планування урбосистеми здійснювати в комплексі з 

просторовим плануванням ОГ, що розташовані в межах агросфери ЗВУ. 

5. У резистентній зоні агросфери зменшити розораність території до 

оптимальних норм та збільшити лісистість до 40%. 
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передумов розвитку селітебних територій населених пунктів та оцінки їх 

впливу на довкілля», п. 5.5 «Оцінка соціо-економіко-екологічного стану 

розвитку селітебної території»). 

Підручники: 

93. Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг довкілля : 

підручник. Київ : Видавничий центр Академія, 2006. 360 с. (5,8 д.а., 

написання розділів 1, 3, 4, 5). 

94. Моніторинг довкілля : підручник / М. О. Клименко та ін. ; за ред.  

В. П. Фещенка. Житомир : Друк , 2006. 309 с. (5,8 д.а., написання розділів 1, 

5, 6). 
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95. Моніторинг довкілля : підручник / М. О. Клименко та ін. Херсон : Олді-

плюс, 2010. 208 с. (3,8 д.а., написання розділів 1, 2, 3). 

96. Екологічна безпека : підручник / М. О. Клименко та ін. Херсон : Олді-плюс, 

2013. 366 с. (5,2 д.а., спільне написання підручника). 
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Стецюк Л. М., Брежицька О. А. Херсон : Олді-плюс, 2014. 400 с. (5,3 д.а., 

спільне написання підручника). 

98. Прищепа А. М., Лико С. М., Портухай О. І. Системний аналіз якості 

навколишнього середовища : підручник. Київ : Кондор-Видавництво, 2016. 

496 с. (9,6 д.а., спільне написання підручника). 

Навчальні посібники: 

99. Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг довкілля : 

навч. посіб. Рівне : УДУВГП, 2004. 232 с. (4,5 д.а., спільне написання 

посібника). 

100. Клименко М. О., Прищепа А. М., Клименко О. М. Екологічне 

інспектування : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2010. 373 с. (7,3 д.а., спільне 

написання посібника). 

101. Екологічне інспектування. Практикум : навч. посіб. / Клименко М. О., 

Прищепа А. М., Стецюк Л. М., Брежицька О. А. Рівне : НУВГП, 2014. 236 

с. (3,4 д.а., спільне написання посібника). 

102. Екологічне інспектування. Практикум : навч. посіб. / Клименко М. О., 

Прищепа А. М., Стецюк Л. М., Брежицька О. А. Херсон : Олді-плюс, 2014. 

228 с. (3,3 д.а., спільне написання посібника). 

103. Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології) : навч. 

посіб. / М. О. Клименко та ін. Рівне : НУВГП, 2017. 273 с. (2,6 д.а., спільне 

написання лабораторного практикуму). 

Методичні рекомендації: 

104. Прищепа А. М., Клименко Л. В. Методичні рекомендації з розрахунку 

індексу соціо-економіко-екологічного розвитку району : наукове видання. 

Рівне, 2009. 32 с. (0,93 д.а., спільне написання методичних рекомендацій). 

Наукові статті: 

105. Лебедь, О. О., Мислінчук, В. О., Прищепа, А. М. Радонометрія 

природних водних джерел Здолбунівського району Рівненщини. Вісник 

НУВГП. Сер. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. Рівне, 2016. Вип. 

1(69). С. 172–180. (0,15 д.а., проведення досліджень, аналіз та обробка їх 

результатів, формулювання висновків, написання статті – спільно). 

Авторські свідоцтва: 

106. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 82503 на твір. 

Оцінювання стану м. Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу : 
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монографія / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. Р. Хомич ; Дата 

реєстрації 10.10.2018. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/3784/
http://ep3.nuwm.edu.ua/3784/
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ДОДАТОК Б 

Природні умови та природно-ресурсний потенціал агросфери 

Таблиця Б.1 

Родовища, що експлуатуються 

№ 

з/п 

Кількість родовищ, 

сировина за 

напрямками 

використання 
Місцезнаходження 

об’єкта, назва родовища 

Площа, га 
Площа 

рекульти-

вованих земель, 

га 

Обсяг накопичених 

порід, млн. т (м3) 

Можливість 

переведення 

відвалів, 

хвостосховищ у 

ранг техногенних 

родовищ 
усього 

розроб-

люється 
родовища відвалів 

відвали хвостосхо

вища 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Горючі корисні копалини 

1. торф 

1. 1 1 
Дубенський район, 

Старники 
718  0 0 0 0 

2. 1 1 
Дубенський район, 

Верба - 1 
34.8  0 0 0 0 

3. 1 1 
Костопільський район, 

Пісково 
318  0 0 0 0 

II. Металеві корисні копалини 

III. Неметалеві корисні копалини 

1. Базальт 

1. 1 1 
Костопільський р-н, 

Великомидське 
34 0 0 0 0 0 

2. 1 1 
Костопільський район, 

Івано-Долинське 
106.3  0 0 0 0 

3. 1 1 
Костопільський район, 

Берестовецьке 
96.3  38.8 0 0 0 

2. Пісок 

1. 1 1 
Костопільський район, 

Мало-Любашанське 
4  0 0 0 0 
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2. 1 1 
Рівненський район, 

Любомирське 
87.5  63.2 0 0 0 

3. Вапняк 

1. 1 1 
Дубенський район, 

Семидубське-2 
6.7  0 0 0 0 

4. Крейда 

1. 1 1 
Здолбунівське, 

Здолбунівське 
351  0 0 0 0 

2. 1 1 
Рівненський район, 

Любомирське 
70.2  0 0 0 0 

5. Суглинок 

1. 1 1 
Здолбунівське, 

Здолбунівське 
76.3  4.3 0 0 0 

2. 1 1 
Здолбунівський район, 

Здолбунівське 
303.7  0 0 0 0 

3. 1 1 
Млинівський район, 

Залавївське 
4.5  0 0 0 0 

4. 1 1 
Млинівський район, 

Брищанське 
2  0 0 0 0 

 

 

 



603 

 

продовження додатка Б 

 

Січень                                                   лютий                                              березень 

 

Квітень                                                         травень                                          червень 

  

Липень                                                       серпень                                    вересень 

 

Жовтень                                                        листопад                                      грудень 

Рис. Б.1 Повторюваність (%) навряму вітру та штилю м. Рівне  
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Таблиця  Б.2 

Характеристика природно-заповідного фонду досліджуваної території в 

розрізі адміністративних районів 

Райони Кількість ПЗО Площа району , 

га 

Площа ПЗФ, га % заповідності 

Гощанський 14 69200 722,1 1,04 

Дубенський 17 122600 2702,8 2,20 

Здолбунівський 30 65900 2506,5 3,79 

Костопільський 28 149700 1801,4 1,20 

Млинівський 13 94500 631,7 0,67 

Рівненський 30 123400 1096,3 0,90 

Всього 304 2004680 111044,6 5,49 

 

Таблиця  Б.3 

Природно-заповідний фонд досліджуваного регіону 

№ Назва об’єкта Тип Площа, га Адміністративне 

розташування та 

місцезнаходження 

1. Заказники 

1.1 Загальнодержавного значення 

Костопільський район 

1 Суський ботанічний 298 Суське лісництво, кв. 

9-11 

Рівненський рійон 

2 Вишнева гора ботанічний 97 між селами Городок і 

Зозів 

1.2 Заказники місцевого значення 

Гощанський район 

1 Новоставський ентомологічний 8 с. Новоставці 

2 Рясниківський ентомологічний 15 с. Рясники» 

3 М’ятинський ентомологічний 12 с. Посягва 

Дубенський район 

4 Урочище «Бережани» ботанічний 400 с. Турковичі 

5 Любомирське лісовий 88,3 Любомирське 

лісництво 

6 Озерянський ентомологічний 3  с. Озеряни 

7 Клинцівський ентомологічний 30 с. Клинці 

8 Ясинівський ентомологічний 22 Державне насінництке 

господарство 

«Соснівське» 

9 Нараївський ентомологічний 27 с. Нараїв 

10 Урочище «Верба» гідрологічний 148 с. Верба 

11 Урочище «Студянка» гідрологічний 64  с. Студянка 

12 Урочище «Стрілки» гідрологічний 35 с. Смига 
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13 Мізоцький кряж гідрологічний 1500 Любомирське 

лісництво 

1026 Мостівське л-во 

Здолбунівський район 

14 Урочище «Дівоча 

гора» 

ботанічний 146,7 Здолбунівське л-во 

15 Корнинський ботанічний 77 Здолбунівське л-во 

16 Кунинська дача ботанічний 200 Здолбунівське л-во 

17 Вільхава лісовий 539 Здолбунівський 

міжгосподарський 

лісгосп 

18 Будеразький лісовий 100 Мізоцьке л-во 

19 Мостівський лісовий 197 Мостівське л-во 

20 Ступнівський ентомологічний 59 с. Ступно 

21 Коршівський ентомологічний 32 КСГП «Волинь» 

22 Мощаницький ентомологічний 44 КСГП «Мир» 

23 Бущаницький ентомологічний 46 КСГП ім. І. Франка 

Костопільський район 

24 Базальтівський лісовий 38 Базальтівське л-во 

25 Мар’янівський орнітологічний 215 Моквинське л-во 

26 Рокитнянська діброва ботанічний 54 Костопільське л-во 

27 Деражнинський іхтіологічний 100 КСГП «Світанок» 

Млинівський район 

28 Урочище «Хрінники» орнітологічний 1,3 Дублянське л-во 

29 Урочище «Вичивки» орнітологічний 40 КСГП «Стир» 

30 Урочище «Добрятин» гідрологічний 129 КСГП «Набережне» 

31 Урочище «Біла дебря» геологічний 20 Агрофірма «Міжгір’я» 

2.1 Пам’ятки природи загальнодержавного значення 

Дубенський район 

1 Урочище «Олександрівка» зоологічна 14 Мирогощанське л-во 

Млинівський район 

2 Урочище «Хвороща» ботаніна 50 Млинівське л-во 

Пам’ятки природи місцевого значення 

Дубенський район 

1 Лиса гора ботанічна 4 КСГП ім. Кузнєцова 

Здолбунівський район 

2 300-річні липи ботанічна 0,1 С. Дермань 

3 400-річний каштан ботанічна 0,1 С. Дермань 

4 Віковічні липи ботанічна 0,1 С. Уїздці 

5 Джерело «Батіївка» гідрологічна 1,0 С. Дермань 

6 «Дерманська» ботанічна 120 С. Дермань Друга 

Млинівський район 

7 Дуб-велетень ботанічна 0,1 Дублянське л-во 

 «Печений Віл» ботанічна 12,7 с. Кораблище 

Костопільський район 

 Базальтові стовпи геологічна 0,8 Кар’єр №3 

Рівненський район 

 Віковчний каштан ботанічна 0,1 С. Шубків 

 Кар’єр кембрійських 

глин 

геологічна 2,0 Поблизу с. Хотинь 
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 Природне джерело гідрологічна 0,3 С. Хотинь 

 «Хвощ великий» ботанічна 6,2 КСГП «Обрій», с. 

Решуцьк 

 «Острів» ботанічна 15,0 Пайгосп «Нива», с. 

Городок 

3. Заповідні урочища 

а) Лісові 

Дубенський район 

1 Білогородське  42 Білогородське л-во 

2 Білогородська дача  37 Білогородське л-во 

3 Бірок  28,8 Смизьке л-во 

4 Олександрівка  103 Мирогощанське л-во 

5 Дубові насадження  2,5 Смизьке л-во 

6 Ділянка лісу  9,6 Смизике л-во 

7 Соснові насадження  57,3 Смизьке л-во 

Здолбунівський район 

8 «Гурби»  196 Мостівське л-во 

9 «Нараїв»  52 Мізоцьке лісництво 

10 «Спасівське»  260 Здолбунівське л-во 

 «Мостівське»  101 Мостівське л-во 

Костопільський район 

 Базальтівська дача  19,2 Базальтівське л-во 

 Еталонні насадження  14 Базальтівське л-во 

 Базальтівська діброва  21,0 Базальтівське л-во 

 Ділянка лісу  0,4 Базальтівське л-во 

 Острівні вікові 

насадження 

 46,3 Костопільське л-во 

 Еталонні насадження  0,7 Базальтівське л-во 

 Дубово-грабові насадження на 

Поліссі 
 11,5 Корчинське л-во 

 Соснові насадження  14,0 Мащанське л-во 

 Соснові насадження  1,9 Мащанське л-во 

 Сосново-дубові  7,2 Мащанське л-во 

 Дубові насадження  12 Мащанське л-во 

 Еталонні насадження  2,5 Моквинське л-во 

 Космачівщина  64 Моквинське л-во 

 Суська дача  227 Суське л-во 

Млинівський район 

 Урочище «Берещина»  2,7 Млинівське л-во 

 Урочище «Кароліна»  4,3 Млинівське л-во 

 Урочище «Смордва»  5,0 Млинівське л-во 

Рівненський район 

 Олександрійська дача  42,0 Олександрійське л-во 

 Урочище «Жуківське»  4,6 Сморжівське л-во 

 Урочище «Покоси»  5,9 Сморжівське л-во 

б) Болотні 

Костопільський район 

 Стидинська дача  412 Стидинське л-во 

Млинівський район 

 Урочище «Маївка»  15,0 С. Вичивки 

 Урочище «Війницьке»  10,0 С. Війниця 
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Рівненський район 

 Урочище «Сломка»  220 Олександрійське л-во 

4. Зоологічні парки 

1 Рівненський зоопарк  11,6 М. Рівне 

5. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

5.1 Загальнодержавного значення 

1 Рівненський парк  32 М. Рівне 

2 Гощанський парк  7 Смт. Гоща 

5.2 Місцевого значення 

Гощанський район 

1 Тучинський парк  10,0 С. Тучин 

Здолбунівський район 

2 Мізоцький парк  15,0 Смт. Мізоч 

Млинівський район 

3 Острожецький  16,0 С. Острожець 

Рівненський район 

4 Городоцький парк  8,0 С. Городок 

5 Клеванський парк  7,0 Смт. Клевань 

6 Новоставський 

дендропарк 

 1,5 Новоставське л-во 
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ДОДАТОК В 

Відомості, картосхеми урбосистеми Рівного 

 

 

Рис. В.1. План м. Рівне, 1798 р. 
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Рис. В. 2. План міста Рівне, 1892 р.[11] 

продовження додатку В 

 
Рис. В.3. План м. Рівне у 2011 році. 
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Таблиця В 1 

Характеристика меж міста 

Напрям  Сільська рада Довжина межі, 

км 

Загальна довжина 

межі, км 

Північно  

східний 

Великоомелянська  17,112  19,62 

Східний Городищенська 0,7  

Білокриницька 1,68  

Корнинська 0,128  

Південний 

східних 

Великоомелянська  7,908  15,40 

Корнинська  7,501  

Південний Великоомелянська  0,354  3,8 

Корнинська  1,409  

Квасилівська  2,042  

Південний захід Великоомелянська   12,605 20,98 

Обарівська  5,337 

Шпанівська   1,869 

Обарівська  1,170 

Північний Городоцька   0,011 10,29 

Шпанівська   10,287 
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ДОДАТОК Г 

Зонування урбоситеми та система моніторингу атмосферного повітря  

 

Рис.Г.1 Функціональне викоритання урбосистеми Рівного  

 

 
Умовні позначення: 

 

- Пост № 1                                 Пост № 4                          Пост № 5 

 

 

Рис. Г..2. Схема розміщення стаціонарних постів спостереження за 

станом атмосферного повітря  м. Рівному.  
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продовження додатку Г 

Місто: Рівне 

ПОСТ   № 1 

Адреса: вул. Кіквідзе (район залізничного вокзалу) 

Висота над рівнем моря: 183,3 . 

 

Пн 
  

      
Пд 

Рис. Г.3. Схематичний план району розташування поста спостережень в   

радіусі 2 – 3 км 
1. Характеристика району: Район жилого масиву та промислових підприємств з 

інтенсивним рухом автомобільного та залізничного транспорту. 

2.  Опалення жилих та промислових будівель: Підприємства і житлові 4- та 5-поверхові 

будинки, які містяться поблизу, опалюються природним газом. 

3.  Відстань до найближчих джерел забруднення: У західному напрямку поряд з ПСЗ 

розташовані: на відстані 50 м автостанція та на відстані 200 м – станція Рівне Львівської 

залізниці. У північно-західному напрямку на відстані 1 км знаходиться ВАТ „Рівненський 

завод високовольтної апаратури”. На відстані 2 км у північно-західному та західному 

напрямах знаходяться „Рівне-борошно” та ВАТ „Рівнехолод” відповідно. У південно-

західному та південному напрямах на відстані 3 км розташовані Рівненський пивзавод та 

Рівненська кондитерська фабрика відповідно. 

4.  Основні забруднюючі інгредієнти: Окис вуглецю, діоксид азоту, пил, аміак, 

формальдегід, фенол, важкі метали, діоксид сірки. 

5.  Покриття ґрунту на місці відбору проб: Трава, асфальт, бетон. 

6.  Ступінь закритості горизонту: На відстані 20 м у східному напрямку від поста 

розташовано паркан висотою 2 м, за яким знаходяться складські 1-поверхові приміщення. У 

південно-східному напрямку на відстані 200 м від поста розміщені 5-поверхові житлові 

будинки. 

7.  Зелені насадження біля поста: Навколо поста ростуть трава, невисокі кущі та дерева, 

висотою 50 м. 

Зх       Сх  
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продовження додатку Г 
 

8.  Найближчі водні об’єкти: На відстані 0,5 км на південь від поста, в напрямку з півдня на 

захід протікає р. Устя, шириною 10-15 м. В зимовий період річка покривається льодом. 

Початок замерзання – грудень, період танення льоду – березень-квітень.   

 

Таблиця Г. 1 

ПРОГРАМА  РОБОТИ  ПОСТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ 

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  №1 (вул. Кіквідзе) 
 

№ 

п/п 

Перелік 

інгредієнтів 

Строк 

спостереження 

Прилади, які 

використовуються 

Тривалість 

відбору 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Пил і важкі метали 

 

Діоксид сірки 

 

Діоксид азоту 

 

Окис вуглецю 

 

 

Фенол 

 

Аміак 

 

Формальдегід 

07, 19 

 

 

01, 07, 13, 19 

 

01, 07, 13, 19 

 

07, 19 

 

 

01, 13 

 

01, 07, 13, 19 

 

07, 19 

Електроаспіратор 

ЭА 2С-М2 

 

Електроаспіратор 

 

Електроаспіратор 

 

Газоаналізатор 

621 ЭХ 07 

 

Електроаспіратор 

 

Електроаспіратор 

 

Електроаспіратор 

 

20 хв. 

 

 

20 хв. 

 

20 хв. 

 

180 с 

 

 

20 хв. 

 

20 хв. 

 

20 хв. 

 

 

 

 

Таблиця Г.2 

ПРОГРАМА  МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

ПСЗ №1 (вул. Кіквідзе) 
 

Вид спостережень 

З якого часу 

ведеться 

спостереження 

Прилади, які 

використовуються 

1. Швидкість вітру, м/с 

2. Температура повітря, 
0
С 

3. Атмосферний тиск, кПа 

4.  Стан погоди 

06. 1983 року 

06. 1983 року 

06. 1983 року 

1978 рік 

Анемометр МС-13 

Психрометр МВ-4М 

Барометр-анероїд М-98 

Візуально 
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ПОСТ   № 4 

Адреса: вул. Академіка Грушевського, 1 

Висота над рівнем моря: 238,2 м 

Пн 

      
Пд 

Рис Г.4. Схематичний план району розташування поста спостережень в 

радіусі 2 – 3 км 
1. Характеристика району: Район жилого масиву та промислових підприємств з 

інтенсивним рухом автомобільного транспорту. 

2. Опалення жилих та промислових будівель: Підприємства і житлові 5- та 9-

поверхові будинки, які містяться поблизу, опалюються природним газом. 

3. Відстань до найближчих джерел забруднення: У північно-західному напрямку на 

відстані 0,2 км розміщені ТзОВ „Інтер Екопласт” та фірма „Карат” по виготовленню 

пластику. У північно-східному напрямі на відстані 1,5 та 2,0 км відповідно розміщені ВАТ 

„Фабрика нетканих матеріалів” (виготовлення тканин, полотна для покриття доріг та 

укріплення берегів)  та ТзОВ „Лінен Фореве” (виготовлення виробів з льону). На відстані 2 

км у східному напрямі розташовано ВП „Акватон” (виготовлення емаль дроту). У радіусі 

300-400 м у північно-західному та північно-східному напрямах знаходяться АЗС та 

автостоянка Торговельного центру „Чайка”. 

4. Основні забруднюючі інгредієнти: Окис вуглецю, діоксид азоту, пил, фенол, 

фтористий водень, хлористий водень, діоксид сірки. 

5. Покриття ґрунту на місці відбору проб: Трава, асфальт. 

6. Ступінь закритості горизонту: У східному напрямі на відстані 50 м розташована 

2-поверхове приміщення банку. У західному напрямі на відстані 100 м розміщені  9-

поверховий та                  3-поверховий будинки.Обтікаємість ПСЗ повітрям добре. 

7. Зелені насадження біля поста: У південному напрямку від поста ростуть дерева 

висотою 50 м. 

8. Найближчі водні об’єкти: Поряд з постом водні об’єкти не знаходяться. 

 

Зх   
Сх 
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Таблиця Г.3. 

 

ПРОГРАМА  РОБОТИ  ПОСТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ 

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  №4 (вул. Грушевського) 

 

№ 

п/п 

Перелік 

інгредієнтів 

Строк 

спостереження 

Прилади, які 

використовуються 

Тривалість 

відбору 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Пил і бенз/а/пірен 

 

 

Діоксид сірки 

 

Діоксид азоту 

 

Окис вуглецю 

 

Фенол 

 

Фтористий водень 

 

Хлористий водень 

07, 19 

 

 

01, 07, 13, 19 

 

01, 07, 13, 19 

 

07, 19 

 

07, 19 

 

01, 07, 13, 19 

 

01, 07, 13, 19 

Електроаспіратор 

ЭА 2С-М2 

 

Електроаспіратор 

 

Електроаспіратор 

 

Камера, груша 

 

Електроаспіратор 

 

Електроаспіратор 

 

Електроаспіратор 

 

20 хв. 

 

 

20 хв. 

 

20 хв. 

 

-- 

 

20 хв. 

 

20 хв. 

 

20 хв. 

 

Таблиця Г.4 

 

ПРОГРАМА  МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

ПСЗ №4 (вул. Академіка Грушевського) 

 

Вид спостережень 

З якого часу 

ведеться 

спостереження 

Прилади, які 

використовуються 

4. Швидкість вітру, м/с 

5. Напрям вітру, румб 

6. Температура повітря, 
0
С 

7. Атмосферний тиск, кПа 

5.  Стан погоди 

06. 1983 року 

06. 1983 року 

06. 1983 року 

06. 1983 року 

1978 рік 

Анемометр МС-13 

Метеостанція 

Психрометр МВ-4М 

Барометр-анероїд М-98 

Візуально 
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ПОСТ   № 5 

Адреса: вул. Млинівська, 28 

Висота над рівнем моря: 232,0 м. 

    
Пд 

Рис.Г.5. – Схематичний план району розташування поста спостережень в  

радіусі 2 – 3 км 

 

1. Характеристика району:  Район жилого масиву та промислових 

підприємств з інтенсивним рухом вантажного автомобільного транспорту. 

2. Опалення жилих та промислових будівель: Житлові будівлі та промислові 

приміщення опалюються газом. 

3. Відстань до найближчих джерел забруднення: У західному та північному-

західному напрямку від поста розміщенні: ВАТ „Рівнеазот” – виготовлення 

міндобрив (10 км), Рівненський завод тракторних агрегатів (5,5 км). 

Враховуючи розу вітрів, ці підприємства впливають на місто одночасно. У 

східному напрямку від поста розміщені філія заводу РЗТА. У південно-

східному напрямку розташований цегельний завод (2 км). В радіусі 500 м у 

західному, східному та південно-східному напрямах розташовані АЗС. 

4. Основні забруднюючі інгредієнти: Окис вуглецю, діоксид азоту, пил, аміак, 

бенз/а/пірен, діоксид сірки. 

5. Покриття ґрунту на місці відбору проб: Трава, асфальт. 

6. Ступінь закритості горизонту: У північному напрямі на відстані 100 м 

знаходиться 5-поверхова будівля „Рівнепромзв’язку”. Оптікаємість ПСЗ 

повітрям добре. 

7. Зелені насадження біля поста: Поблизу ПСЗ ростуть одиночні дерева 

висотою 30 м, у південно-західному напрямі знаходиться поле. 

8. Найближчі водні об’єкти: Поряд з постом водні об’єкти не знаходяться. 
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Таблиця Г.5 

 

ПРОГРАМА  РОБОТИ  ПОСТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ 

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  №5 

 (вул. Млинівська) 

 

№ 

п/п 

Перелік 

інгредієнтів 

Строк 

спостереження 

Прилади, які 

використовуються 

Тривалість 

відбору 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Пил і бенз/а/пірен 

 

 

Діоксид сірки 

 

Діоксид азоту 

 

Окис вуглецю 

 

Окис азоту 

 

Аміак 

07, 19 

 

 

01, 07, 13, 19 

 

01, 07, 13, 19 

 

07, 19 

 

01, 07, 13, 19 

 

01, 07, 13, 19 

Електроаспіратор 

ЭА 2С-М2 

 

Електроаспіратор 

 

Електроаспіратор 

 

Камера, груша 

 

Електроаспіратор 

 

Електроаспіратор 

20 хв. 

 

 

20 хв. 

 

20 хв. 

 

-- 

 

20 хв. 

 

20 хв. 

 

Таблиця Г.6 

ПРОГРАМА  МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

ПСЗ №5 (вул. Млинівська) 

 

Вид спостережень 

З якого часу 

ведеться 

спостереження 

Прилади, які 

використовуються 

1. Швидкість вітру, м/с 

2. Температура повітря, 
0
С 

3. Атмосферний тиск, кПа 

     4. Стан погоди 

06. 1983 року 

06. 1983 року 

06. 1983 року 

1978 рік 

Анемометр МС-13 

Психрометр МВ-4М 

Барометр-анероїд М-98 

Візуально 
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ДОДАТОК Ґ 

Таблиця Ґ.1 

Середньомісячна концентрація забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі за 2010 рік 
Місяць Речовини, Концентрація середньомісячна (мг/м

3
) 

Пост № 01 Пост № 04 Пост № 05 

 Середня 

концентрація 

ГДК Середня 

концентрація 

ГДК Середня 

концентрація 

ГДК 

Пил загальний (01) 

1 0,0229 0,15 0,0312 0,15 0,0230 0,15 

2 0,0999 0,15 0,1249 0,15 0,0833 0,15 

3 0,1173 0,15 0,1346 0,15 0,1211 0,15 

4 0,1379 0,15 0,1539 0,15 0,1519 0,15 

5 0,1181 0,15 0,1568 0,15 0,1921 0,15 

6 0,0900 0,15 0,1650 0,15 0,0900 0,15 

7 0,1774 0,15 0,1151 0,15 0,1588 0,15 

8 0,0279 0,15 0,1299 0,15 0,1461 0,15 

9 0,1153 0,15 0,1538 0,15 0,1461 0,15 

10 0,0749 0,15 0,1442 0,15 0,0423 0,15 

11 0,0884 0,15 0,1346 0,15 0,0519 0,15 

12 0,0377 0,15 0,0735 0,15 0,0113 0,15 

Діоксид сірки - SO2 (02) 

1 0,0055 0,05 0,0052 0,05 0,0036 0,05 

2 0,0031 0,05 0,0015 0,05 0,0015 0,05 

3 0,0047 0,05 0,0035 0,05 0,0023 0,05 

4 0,0027 0,05 0,0028 0,05 0,0037 0,05 

5 0,0061 0,05 0,0026 0,05 0,0038 0,05 

6 0,0060 0,05 0,0010 0,05 0,0010 0,05 

7 0,0045 0,05 0,0061 0,05 0,0020 0,05 

8 0,0025 0,05 0,0038 0,05 0,0020 0,05 

9 0,0018 0,05 0,0025 0,05 0,0017 0,05 

10 0,0032 0,05 0,0014 0,05 0,0009 0,05 

11 0,0035 0,05 0,0046 0,05 0,0030 0,05 
12 0,0050 0,05 0,0060 0,05 0,0040 0,05 

Оксид вуглецю - CO(04) 
1 1,9791 3,0 2,4999 3,0 1,8846 3,0 
2 1,9583 3,0 2,6249 3,0 2,0624 3,0 
3 2,3269 3,0 3,4615 3,0 2,3269 3,0 
4 2,1199 3,0 2,9599 3,0 2,0199 3,0 
5 1,6285 3,0 2,3142 3,0 2,4722 3,0 
6 1,5000 3,0 1,8000 3,0 1,2000 3,0 
7 1,4838 3,0 1,9696 3,0 1,5588 3,0 
8 1,1999 3,0 1,9799 3,0 1,5384 3,0 
9 0,9807 3,0 1,5961 3,0 1,6153 3,0 
10 1,1346 3,0 2,1153 3,0 1,6153 3,0 
11 1,5576 3,0 2,0384 3,0 1,6538 3,0 
12 1,5849 3,0 2,0377 3,0 1,7735 3,0 

Діоксид азоту - NO2(05) 
1 0,0257 0,04 0,0452 0,04 0,0177 0,04 

2 0,0348 0,04 0,0466 0,04 0,0312 0,04 

3 0,0381 0,04 0,0537 0,04 0,0390 0,04 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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4 0,0337 0,04 0,0505 0,04 0,0274 0,04 

5 0,0216 0,04 0,0349 0,04 0,0286 0,04 

6 0,0280  0,04 0,0520 0,04 0,0360 0,04 

7 0,0243 0,04 0,0578 0,04 0,0413 0,04 

8 0,0342 0,04 0,0402 0,04 0,0309 0,04 

9 0,0314 0,04 0,0428 0,04 0,0390 0,04 

10 0,0255 0,04 0,0453 0,04 0,0295 0,04 

11 0,0288 0,04 0,0374 0,04 0,0249 0,04 

12 0,0254 0,04 0,0376 0,04 0,0207 0,04 

Оксид азоту NO (06) 

1     0,0077 0,06 

2     0,0147 0,06 

3     0,0189 0,06 

4     0,0135 0,06 

5     0,0155 0,06 

6     0,0180 0,06 

7     0,0180 0,06 

8     0,0144 0,06 

9     0,0142 0,06 

10     0,0124 0,06 

11     0,0110 0,06 

12     0,0127 0,06 

Сірководень - H2S (08) 

1   0,0009 0,008 0,0006 0,008 

2   0,0014 0,008 0,0014 0,008 

3   0,0016 0,008 0,0010 0,008 

4   0,0014 0,008 0,0010 0,008 

5   0,0008 0,008 0,0010 0,008 

6   0,0038 0,008 0,0015 0,008 

7   0,0045 0,008 0,0027 0,008 

8   0,0034 0,008 0,0030 0,008 

9   0,0018 0,008 0,0012 0,008 

10   0,0025 0,008 0,0016 0,008 

11   0,0016 0,008 0,0012 0,008 

12   0,0034 0,008 0,0036 0,008 

Фенол (10) 
1 0,0090 0,003 0,0055 0,003   
2 0,0056 0,003 0,0046 0,003   
3 0,0075 0,003 0,0136 0,003   
4 0,0091 0,003 0,0123 0,003   
5 0,0127 0,003 0,0147 0,003   
6 0,0081 0,003 0,0147 0,003   
7 0,0122 0,003 0,0128 0,003   
8 0,0070 0,003 0,0100 0,003   
9 0,0079 0,003 0,0085 0,003   
10 0,0088 0,003 0,0054 0,003   
11 0,0073 0,003 0,0069 0,003   
12 0,0069 0,003 0,0119 0,003   

Фтористий водень (13) 

1   0,0192 0,005   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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2   0,0227 0,005   

3   0,0165 0,005   

4   0,0175 0,005   

5   0,0206 0,005   

6   0,0140 0,005   

7   0,0203 0,005   

8   0,0099 0,005   

9   0,0064 0,005   

10   0,0082 0,005   

11   0,0156 0,005   

12   0,0217 0,005   

Хлористий водень (15) 

1   0,0156 0,2   

2   0,0347 0,2   

3   0,0376 0,2   

4   0,0524 0,2   

5   0,0363 0,2   

6   0,0200 0,2   

7   0,0556 0,2   

8   0,0524 0,2   

9   0,0505 0,2   

10   0,0192 0,2   

11   0,0176 0,2   

12   0,0626 0,2   

Аміак (19) 

1 0,0134 0,04   0,0071 0,04 

2 0,0148 0,04   0,0154 0,04 

3 0,0138 0,04   0,0159 0,04 

4 0,0279 0,04   0,0192 0,04 

5 0,0077 0,04   0,0112 0,04 

6 0,0016 0,04   0,0016 0,04 

7 0,0091 0,04   0,0082 0,04 

8 0,0032 0,04   0,0578 0,04 

9 0,0176 0,04   0,0175 0,04 

10 0,0033 0,04   0,0043 0,04 

11 0,0066 0,04   0,0049 0,04 

12 0,0023 0,04   0,0021 0,04 

Формальдегід (22) 
1 0,0040 0,003     
2 0,0034 0,003     
3 0,0041 0,003     
4 0,0049 0,003     
5 0,0052 0,003     
6 0,0030 0,003     
7 0,0065 0,003     
8 0,0038 0,003     
9 0,0050 0,003     
10 0,0037 0,003     
11 0,0039 0,003     

12 0,0042 0,003     

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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Рис. Ґ1. Динаміка зміни концентрації пилу нетоксичного у 2010 році 

 

 

 
 

Рис. Ґ.2. Динаміка зміни концентрації діоксид сірки у 2010 році 
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Рис. Ґ.3. Динаміка зміни концентрації оксиду вуглецю у 2010 році 

 

 
 

Рис. Ґ.4. Динаміка зміни концентрації діоксид азоту у 2010 році 
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Рис. Ґ.5. Динаміка зміни концентрації оксиду азоту у 2010 році 

 

 
 

 

Рис. Ґ.6. Динаміка зміни концентрації сірководню у 2010 році 
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Рис. Ґ.7. Динаміка зміни концентрації фенолу у 2010 році 

 

 

 
 

Рис. Ґ.8. Динаміка зміни концентрації фтористого водню у 2010 році 
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Рис. Ґ.9. Динаміка зміни концентрації аміаку у 2010 році 

 

. 

 
 

Рис. Ґ.10. Динаміка зміни формальдегіду у 2010 році 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 

Оцінка стану навколишнього середовища міста Рівне за тест-системою 

кульбаба лікарська (Taraxacum officinalis Webb.), 2017 р. 

№ 

п/п 
Місце відбору проби 

Загальна   к-

сть клітин/      

к-сть 

стериль-них 

клітин 

Стериль-

ність пилку 
УПУ 

Серед-нє 

значен-

ня по 

пробах 

Стан 

території М, 

% 
m, ± 

1 
вул. Курчатова (АЗС 

«ANP») 

204/500 40,8 2,198 2,067 
2,093 

Надзвичайно 

небезпечний 209/500 41,8 2,21 2,118 

2 

вул. Курчатова, 11 

(Рівненська геологічна  

експедиція) 

233/500 46,6 2,23 2,364 
2,344 

Надзвичайно 

небезпечний 229/500 45,8 2,228 2,323 

3 
вул. Курчатова, 32 В ( 

будмаркет БУМ) 

180/500 36 2,147 1,821 
1,831 

Надзвичайно 

небезпечний 182/500 36,4 2,152 1,841 

4 вул. Курчатова, 42 
165/500 33 2,1 1,667 

1,682 
Надзвичайно 

небезпечний 168/500 33,6 2,11 1,697 

5 

вул. Курчатова, 22 

(кільце поряд з 

«Фоззі») 

199/500 39,8 2,2 2,015 
2,01 

Надзвичайно 

небезпечний 198/500 39,6 2,187 2,005 

6 

вул. Курчатова, 24 

(комбінат 

комунального 

побутового 

обслуговування) 

185/500 37 2,16 1,872 

1,841 
Надзвичайно 

небезпечний 
179/500 35,8 2,14 1,810 

7 
вул. Курчатова (парк 

поряд із«Фоззі») 

190/500 38 2,17 1,923 
1,851 

Надзвичайно 

небезпечний 176/500 35,2 2,14 1,779 

8 
вул. Курчатова (дизель 

сервіс) 

170/500 34 2,12 1,718 
1,785 

Надзвичайно 

небезпечний 183/500 36,6 2,15 1,851 

9 вул. Д. Галицького, 16 
158/500 31,6 2,08 1,595 

1,631 
Надзвичайно 

небезпечний 165/500 33 2,1 1,667 

10 
вул. Д. Галицького 

(ЗОШ №11) 

187/500 37,4 2,16 1,892 
1,933 

Надзвичайно 

небезпечний 195/500 39 2,18 1,974 

11 
вул. Д. Галицького 

(електроавтотранс) 

148/500 29,6 2,04 1,492 
1,564 

Надзвичайно 

небезпечний 162/500 32,4 2,09 1,636 

12 
вул. Курчатова (АЗС 

«Авіас плюс») 

141/500 28,2 2,02 1,421 
1,565 

Надзвичайно 

небезпечний 169/500 33,8 2,12 1,708 

13 
вул. Курчатова -

Тракторна 

169/500 33,8 2,12 1,708 
1,693 

Надзвичайно 

небезпечний 166/500 33,2 2,106 1,677 

14 вул. Тракторна, 7 
144/500 28,8 2,03 1,451 

1,308 
Надзвичайно 

небезпечний 116/500 23,2 1,89 1,164 

15 
вул. Курчатова 

(автошкола ТСОУ) 

140/500 28 2,01 1,410 
1,339 

Надзвичайно 

небезпечний 126/500 25,2 1,94 1,267 

16 

вул. Студенська 

(гуртожиток НУВГП 

№7) 

212/500 42,4 2,21 2,149 
2,113 

Надзвичайно 

небезпечний 205/500 41 2,2 2,077 

17 вул. Механізаторів, 2 
114/500 22,8 1,88 1,144 

1,216 
Надзвичайно 

небезпечний 128/500 25,6 1,95 1,287 
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18 вул. Студенська, 2 
149/500 29,8 2,05 1,503 

1,472 
Надзвичайно 
небезпечний 143/500 28,6 2,02 1,441 

19 вул. Тернопільська, 6 
208/500 41,6 2,2 2,108 

2,057 
Надзвичайно 
небезпечний 198/500 39,6 2,187 2,005 

20 
вул. Мірющенка, 23А ( 

аптека №109) 
222/500 44,4 2,22 2,251 

1,933 
Надзвичайно 
небезпечний 160/500 32 2,09 1,615 

21 
вул. Мірющенка 

(центральна міська 
лікарня) 

199/500 39,8 2,2 2,015 
2,005 

Надзвичайно 
небезпечний 197/500 39,4 2,18 1,995 

22 вул. Симоненка, 2 
145/500 29 2,03 1,462 

1,416 
Надзвичайно 
небезпечний  136/500 27,2 1,99 1,369 

23 вул. Мірющенка, 30 
142/500 28,4 2,02 1,431 

1,426 
Надзвичайно 
небезпечний 141/500 28,2 2,01 1,421 

24 вул. Мірющенка, 41 
189/500 37,8 2,17 1,913 

1,779 
Надзвичайно 
небезпечний 163/500 32,6 2,096 1,646 

25 
вул. С. 

Крушельницької, 4 
138/500 27,6 1,99 1,390 

1,400 
Надзвичайно 
небезпечний 140/500 28 2,01 1,410 

26 вул. Мірющенка, 51 
119/500 23,8 1,9 1,195 

1,231 
Надзвичайно 
небезпечний 126/500 25,2 1,94 1,267 

27 
вул. Мірющенка (мед. 

коледж) 
129/500 25,8 1,96 1,297 

1,328 
Надзвичайно 
небезпечний 135/500 27 1,99 1,359 

28 
вул. Мірющенка, 62 
(гуртожиток НУВГП 

№30) 

131/500 26,2 1,97 1,318 
1,298 

Надзвичайно 
небезпечний 127/500 25,4 1,95 1,277 

29 
вул. Віденська 
(дитсадок №46) 

182/500 36,4 2,15 1,841 
1,836 

Надзвичайно 
небезпечний 181/500 36,2 2,149 1,831 

30 
вул. Приходька 

(магазин «MIRAD») 
95/500 19 1,75 0,949 

1,006 
Надзвичайно 
небезпечний 106/500 21,2 1,83 1,062 

31 вул. Приходька, 27 
150/500 30 2,05 1,513 

1,503 
Надзвичайно 

небезпечний 148/500 29,6 2,04 1,492 

32 вул. Приходька, 47 
203/500 40,6 2,196 2,056 

2,031 
Надзвичайно 

небезпечний 198/500 39,6 2,187 2,005 

33 вул. Приходька, 55 
160/500 32 2,09 1,615 

1,605 
Надзвичайно 

небезпечний 158/500 31,6 2,08 1,595 

34 
вул. Приходька 

(корпус №2 НУВГП) 

178/500 35,6 2,14 1,800 
1,693 

Надзвичайно 

небезпечний 157/500 31,4 2,08 1,585 

35 вул. Приходька, 64 
223/500 44,6 2,22 2,262 

2,206 
Надзвичайно 

небезпечний 212/500 42,4 2,21 2,149 

36 
вул. Чорновола (дит. 

лікарня) 

184/500 36,8 2,16 1,862 
1,811 

Надзвичайно 

небезпечний 174/500 34,8 2,13 1,759 

37 

вул. Чорновола 

(територія між 

спорткомплексом та 

корпусом №5 НУВГП) 

90/500 18 1,72 0,897 

0,882 
Надзвичайно 

небезпечний 
87/500 17,4 1,7 0,867 

38 
вул. Чорновола 

(навпроти гуртожитку 

НУВГП №1) 

143/500 28,6 2,02 1,441 
1,518 

Надзвичайно 

небезпечний 158/500 31,6 2,08 1,595 

39 
вул. Чорновола (парк 

поруч з басейном) 

140/500 28 2,01 1,410 
1,554 

Надзвичайно 

небезпечний 168/500 33,6 2,11 1,697 

40 
вул. Басівкутська (міст 

на р. Устя) 

179/500 35,8 2,14 1,810 
1,774 

Надзвичайно 

небезпечний 172/500 34,4 2,12 1,738 
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41 
вул. Басівкутська 

(поруч з церквою) 

185/500 37 2,16 1,872 
1,739 

Надзвичайно 

небезпечний 159/500 31,8 2,08 1,605 

42 вул. Басівкутська,124 
216/500 43,2 2,215 2,190 

2,226 
Надзвичайно 

небезпечний 223/500 44,6 2,22 2,262 

43 

вул. Басівкутська 

(магазин « 

Олександра») 

262/500 52,4 2,23 2,662 
2,503 

Надзвичайно 

небезпечний 231/500 46,2 2,23 2,344 

44 

вул. Басівкутська 

(поруч з залізничним 

мостом) 

141/500 28,2 2,01 1,421 
1,390 

Надзвичайно 

небезпечний 135/500 27 1,99 1,359 

45 
вул. Басівкутська (за 

залізничним мостом) 

202/500 40,4 2,19 2,046 
2,144 

Надзвичайно 

небезпечний 221/500 44,2 2,22 2,241 

46 

вул. Басівкутська 

(навпроти магазину « 

Продукти») 

260/500 52 2,23 2,641 
2,575 

Надзвичайно 

небезпечний 247/500 49,4 2,236 2,508 

47 вул. Дворецька, 186 
177/500 35,4 2,139 1,790 

1,785 
Надзвичайно 

небезпечний 176/500 35,2 2,136 1,779 

48 вул. Дворецька, 168 
208/500 41,6 2,204 2,108 

2,093 
Надзвичайно 

небезпечний 205/500 41 2,2 2,077 

49 вул. Дворецька, 160 
210/500 42 2,21 2,128 

2,108 
Надзвичайно 

небезпечний 206/500 41,2 2,2 2,087 

50 вул. Дворецька, 134 
204/500 40,8 2,19 2,067 

2,093 
Надзвичайно 

небезпечний 209/500 41,8 2,206 2,118 

51 вул. Дворецька, 129 
199/500 39,8 2,189 2,015 

1,969 
Надзвичайно 

небезпечний 190/500 38 2,17 1,923 

52 вул. Дворецька, 125 
226/500 45,2 2,226 2,292 

2,149 
Надзвичайно 

небезпечний 198/500 39,6 2,187 2,005 

53 вул. Дворецька, 78 
240/500 48 2,23 2,436 

2,354 
Надзвичайно 

небезпечний 224/500 44,8 2,223 2,272 

54 
вул. Волинської дивізії, 

29 

219/500 43,8 2,219 2,221 
2,211 

Надзвичайно 

небезпечний 217/500 43,4 2,16 2,200 

55 
вул. Коновальця (ЗОШ 

№25) 

212/500 42,4 2,21 2,149 
2,052 

Надзвичайно 

небезпечний 193/500 38,6 2,18 1,954 

56 
вул. Коновальця 

(маркет «Фреш») 

205/500 41 2,2 2,077 
2,026 

Надзвичайно 

небезпечний 195/500 39 2,18 1,974 

57 

вул. Черняка 

(супермаркет 

«NOVUS») 

214/500 42,8 2,21 2,169 
2,118 

Надзвичайно 

небезпечний 204/500 40,8 2,198 2,067 

58 вул. Дундича, 3 
225/500 45 2,22 2,282 

2,241 
Надзвичайно 

небезпечний 217/500 43,4 2,165 2,200 

59 вул. Дундича, 7 
218/500 43,6 2,22 2,210 

2,190 
Надзвичайно 
небезпечний 214/500 42,8 2,21 2,169 

60 

вул. 
Льонокомбінатівська 

(кінцева зупинка 
тролейбусу №2) 

231/500 46,2 2,23 2,344 

2,185 
Надзвичайно 
небезпечний 

200/500 40 2,19 2,026 

61 вул. Комбінатівська, 9 
235/500 47 2,23 2,385 

2,293 
Надзвичайно 
небезпечний 217/500 43,4 2,165 2,200 

62 
вул. 

Льонокомбінатівська, 1 

222/500 44,4 2,22 2,251 
2,195 

Надзвичайно 

небезпечний 211/500 42,2 2,209 2,138 
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63 
вул. Гагаріна (казино 

«Сова») 

178/500 35,6 2,14 1,800 
1,749 

Надзвичайно 

небезпечний 168/500 33,6 2,11 1,697 

64 вул. Гагаріна, 63 
192/500 38,4 2,175 1,944 

1,934 
Надзвичайно 

небезпечний 190/500 38 2,17 1,923 

65 вул. Гагаріна, 49 
217/500 43,4 2,219 2,200 

2,236 
Надзвичайно 

небезпечний 224/500 44,8 2,223 2,272 

66 
вул. Гагаріна (торговий 

комплекс «Чайка») 

203/500 40,6 2,196 2,056 
1,980 

Надзвичайно 

небезпечний 188/500 37,6 2,17 1,903 

67 вул. Острозького, 1 
147/500 29,4 2,04 1,482 

1,400 
Надзвичайно 

небезпечний 131/500 26,2 1,97 1,318 

68 
вул. Князя 

Володимира, 25 

124/500 24,8 1,93 1,246 
1,221 

Надзвичайно 

небезпечний 119/500 23,8 1,9 1,195 

69 
вул. Князя 

Володимира, 27а 

116/500 23,2 1,89 1,164 
1,195 

Надзвичайно 

небезпечний 122/500 24,4 1,92 1,226 

70 вул. Остафова, 30 
192/500 38,4 2,18 1,944 

1,765 
Надзвичайно 

небезпечний 157/500 31,4 2,08 1,585 

71 
вул. Остафова – 

Пушкіна, 30 

131/500 26,2 1,97 1,318 
1,226 

Надзвичайно 

небезпечний 113/500 22,6 2,18 1,133 

72 
вул. Міцкевича – пр. 

Миру 

153/500 30,6 2,06 1,544 
1,611 

Надзвичайно 

небезпечний 166/500 33,2 2,11 1,677 

73 
вул. Міцкевича – 

Пушкіна (перехрестя) 

194/500 38,8 2,18 1,964 
1,851 

Надзвичайно 

небезпечний 172/500 34,4 2,12 1,738 

74 вул. Міцкевича, 102 
221/500 44,2 2,22 2,241 

2,282 
Надзвичайно 

небезпечний 228/500 45,8 2,23 2,323 

75 
вул. Гагаріна, 1 

(перехрестя) 

185/500 37 2,16 1,872 
1,826 

Надзвичайно 

небезпечний 176/500 35,2 2,14 1,779 

76 
вул. Глибока – 

Гагаріна (перехрестя) 

194/500 38,8 2,18 1,964 
2,057 

Надзвичайно 

небезпечний 212/500 42,4 2,21 2,149 

77 
вул. У. Самчука – 

палац культури 

158/500 31,6 2,08 1,595 
1,570 

Надзвичайно 

небезпечний 153/500 30,6 2,06 1,544 

78 вул. Гагаріна, 27 
204/500 40,8 2,2 2,067 

2,123 
Надзвичайно 

небезпечний 215/500 43 2,21 2,179 

79 вул. Гагаріна, 10 
153/500 30,6 2,06 1,544 

1,539 
Надзвичайно 
небезпечний 151/500 30,4 2,07 1,533 

80 вул. Черняка, 3 
231/500 46,2 2,23 2,344 

2,272 
Надзвичайно 
небезпечний 217/500 43,4 2,22 2,200 

81 вул. Черняка, 12 
189/500 37,8 2,17 1,913 

1,857 
Надзвичайно 
небезпечний 178/500 35,6 2,14 1,800 

82 

вул. Шухевича 
(перехрестя поруч з 

супермаркетом 
«NOVUS») 

189/500 37,8 2,17 1,913 

1,934 
Надзвичайно 
небезпечний 

193/500 38,6 2,18 1,954 

83 
вул. Шухевича 
(супермаркет 

«Сільпо») 

207/500 41,4 2,2 2,097 
2,082 

Надзвичайно 
небезпечний 204/500 40,8 2,197 2,067 

84 
вул. Шухевича (АЗС 

«ОККО») 
149/500 29,8 2,05 1,503 

1,549 
Надзвичайно 
небезпечний 158/500 31,6 2,08 1,595 

85 

вул. Шухевича – Князя 

Володимира 

(перехрестя) 

146/500 29,2 2,03 1,472 
1,467 

Надзвичайно 

небезпечний 

 145/500 29 2,03 1,462 
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86 вул. Кавказька, 16 
279/500 55,8 2,22 2,836 

2,703 
Надзвичайно 
небезпечний 253/500 50,6 2,24 2,569 

87 вул. Петлюри, 37 
195/500 39 2,18 1,974 

1,964 
Надзвичайно 
небезпечний 193/500 38,6 2,177 1,954 

88 
вул. Чорновола (парк 

ім. Шевченка) 
174/500 34,8 2,13 1,759 

1,769 
Надзвичайно 
небезпечний 176/500 35,2 2,136 1,779 

89 вул. Паркова, 6 
165/500 33 2,1 1,667 

1,647 
Надзвичайно 
небезпечний 161/500 32,2 2,09 1,626 

90 вул. 16 липня 
166/500 33,2 2,11 1,677 

1,652 
Надзвичайно 
небезпечний 161/500 32,2 2,09 1,626 

91 вул. Шкільна 
125/500 25 1,94 1,256 

1,231 
Надзвичайно 
небезпечний 120/500 24 1,91 1,205 

92 
вул. Соборна 

(органний зал) 
144/500 28,8 2,03 1,451 

1,431 
Надзвичайно 
небезпечний 140/500 28 2,01 1,410 

93 вул. Ковалевська, 68 
80/500 16 1,64 0,795 

0,826 
Надзвичайно 
небезпечний 86/500 17,2 1,69 0,856 

94 
вул. Соборна, 360 

(музей) 
163/500 32,6 2,1 1,646 

1,605 
Надзвичайно 
небезпечний 155/500 31 2,07 1,564 

95 вул. Соборна, 398а 
166/500 33,2 2,11 1,677 

1,631 
Надзвичайно 
небезпечний 157/500 31,4 2,08 1,585 

96 вул. Соборна, 420 
96/500 19,2 1,76 0,959 

1,026 
Надзвичайно 
небезпечний 109/500 21,8 1,85 1,092 

97 вул. Макарова, 44 
166/500 33,2 2,11 1,677 

1,698 
Надзвичайно 
небезпечний 170/500 34 2,12 1,718 

98 
вул. Макарова 

(поворот на 

Млинівську) 

251/500 50,2 2,24 2,549 
2,482 

Надзвичайно 

небезпечний 238/500 47,6 2,23 2,415 

99 
вул. Млинівська 

(Рівненський 

професійний ліцей) 

106/500 21,2 1,83 1,062 
1,088 

Надзвичайно 

небезпечний 111/500 22,2 1,86 1,113 

100 
вул. Млинівська 

(траса) 

157/500 31,4 2,08 1,585 
1,457 

Надзвичайно 

небезпечний 132/500 26,4 1,97 1,328 

101 вул. Млинівська, 29 
133/500 26,6 1,98 1,338 

1,497 
Надзвичайно 
небезпечний 164/500 32,8 2,1 1,656 

102 луцьке кільце 
160/500 32 2,09 1,615 

1,713 
Надзвичайно 
небезпечний 179/500 35,8 2,14 1,810 

103 
вул. Соборна (маркет 

«Меблі») 

172/500 34,4 2,12 1,738 
1,882 

Надзвичайно 

небезпечний 200/500 40 2,19 2,026 

104 
вул. Кн. Отрозького  

(поруч з лікарнею) 

141/500 28,2 2,01 1,421 
1,539 

Надзвичайно 

небезпечний 164/500 32,8 2,1 1,656 

105 вул. Макарова, 30 
131/500 26,2 1,97 1,318 

1,457 
Надзвичайно 

небезпечний 158/500 31,6 2,08 1,595 

106 
вул. Макарова (ТРЦ 

«Екватор») 

156/500 31,2 2,07 1,574 
1,723 

Надзвичайно 

небезпечний 185/500 37 2,16 1,872 

107 вул. Макарова, 16 
130/500 26 1,96 1,308 

1,323 
Надзвичайно 

небезпечний 133/500 26,6 1,98 1,338 

108 вул. Макарова, 4 
125/500 25 1,94 1,256 

1,200 
Надзвичайно 

небезпечний 114/500 22,8 1,88 1,144 

109 вул. Дубенська, 12 

138/500 27,6 1,99 1,390 

1,503 

Надзвичайно 

небезпечний 

 
160/500 32 2,09 1,615 
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110 

перехрестя вулиць 

Київська-Костромська-

Д.Галицького 

105/500 21 1,82 1,05 
1,135 

Надзвичайно 

небезпечний 121/500 24,2 1,92 1,22 

111 вершина парку Слави 
34/500 6,8 1,13 0,32 

0,325 
Помірно 

небезпечна 35/500 7,0 1,14 0,33 

112 
вул. Костромська,1 - 

Орлова 

86/500 17,2 1,69 0,86 
0,875 

Надзвичайно 

небезпечний 89/500 17,8 1,71 0,89 

113 вул. Костромська, 21 
122/500 24,4 1,92 1,23 

1,320 
Надзвичайно 

небезпечний 140/500 28,0 2,01 1,41 

114 
вул. Орлова, 48 (поруч 

із дитсадком) 

64/500 12,8 1,49 0,63 
0,600 Небезпечна 

58/500 11,6 1,43 0,57 

115 
вул. Київська, 15 

ТЦ «Арена» 

147/500 29,4 2,04 1,48 
1,500 

Надзвичайно 

небезпечний 151/500 30,2 2,05 1,52 

116 
перехрестя вул. 

Віденська – Київська 

112/500 22,4 1,86 1,12 
1,245 

Надзвичайно 

небезпечний 136/500 27,2 1,99 1,37 

117 вул. Київська, 77 
81/500 16,2 1,65 0,81 

0,825 
Надзвичайно 

небезпечний 84/500 16,8 1,67 0,84 

118 центр Гідропарку 
33/500 6,6 1,11 0,31 

0,305 
Помірно 

небезпечна 32/500 6,4 1,09 0,30 

119 

зона відпочинку поруч 

з озером (вул. С. 

Бандери) 

36/500 7,2 1,16 0,34 
0,350 

Помірно 

небезпечна 38/500 7,6 1,19 0,36 

120 парк «Лебедине озеро»  41/500 8,2 1,23 0,39 0,430 
Помірно 

небезпечна 

 

Таблиця Д.2  

Шкала оцінки стану біосистем і екологічної ситуації за мутагенним 

фоном  

Значення 

показника за 

МЯ-тестом 

Показник 

генетичних 

пошкоджень 

(УПП) 

Рівень 

генетичних 

пошкоджень  

Стан 

біосистем 

Екологічна 

ситуація за 

мутагенним 

фоном  

0 – 0,027 0 – 0,150 Низький Благополучний Еталонна 

0,028 – 0,054 0,151 – 0,300 Нижчий за середній Насторожуючий Задовільна 

 0,055 – 0,081 0,301 – 0,450 Середній Конфліктний Незадовільна 

0,082 – 0,108 0,451 – 0,600 Вищий за середній Загрозливий Незадовільна 

0,109 – 0,135 0,601 – 0,750 Високий Критичний Катастрофічна 

0,136 –0,180 0,751 – 1,000 Максимальний Небезпечний Катастрофічна 

 

продовження додатку Д 
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Уніфікована вимірна шкала оцінки показників, що характеризують стан 

об’єктів довкілля за токсико-мутагенним фоном, для прийняття управлінських 

рішень 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія 

екологічної 

безпеки територій 

за токсико-

мутагенним 

фоном 

Діапазон 

оцінок 

УПУ 

Ознаки прийняття управлінських рішень 

Рівень 

ушкодже-

ності 

біосистем 

Стан біосистем Види управлінських 

рішень 

Безпечна 0,000-

0,250 

Низький і 

нижче за 

середній 

Еталонний і  

сприятливий 

Інформаційний 

періодичний регламентний 

контроль. Визначення 

еталонних територій з 

УПУ≤0,150, які вимагають 

особливої охорони і 

можуть бути використані в 

якості контролю 

Помірно 

небезпечна  

0,251-

0,500 

Середній  Конфліктний і 

загрозливий 

Нормуючий, періодичний 

регламентний контроль. 

Визначення територій з 

нормативним  рівнем 

ушкодженності біосистем з 

УПУ≤0,300, встановлення 

причин та ступеню 

відхилення від 

нормативних показників та 

засоби для досягнення 

нормативних показників. 

Небезпечна  0,501-

0,750 

Вище за 

середній  

Критичний  Тактично-стратегічні  дії і 

постійний регламентний 

контроль. Визначення 

джерел і компонентного  

складу забруднювачів, 

розробка реабілітаційних 

заходів, щодо поліпшення 

стану довкілля і 

біологічних систем. 

Надзвичайно-

небезпечна 

0,751-

1,000 

Високий  Катастро-

фічний  

Радикальна зміна тактики і 

стратегії. Особливий 

регламентний контроль. 

Визначення меж територій 

з катастрофічним станом. 

Розробка цілеспрямованих 

заходів, щодо відновлення 

екологічного стану 

ушкоджених територій та 

біосистем. 
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ДОДАТОК Е 

Якість поверхневих вод 

Таблиця Е.1 

Оцінка якості поверхневих вод р. Устя 

Конт-

рольний 

пункт 

Фактичний 

вміст, 

мг/дм
3
 

Кратність перевищення 
Категорія 

якості 

води 

Ступінь 

забруднення* ГДК 

рибогосп. 

ГДК 

госп.-

побут.  

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС 

1 7,90 - - - 2,2 

слабколужні 

води, 

наявність у 

воді 

Ca(HCO3)2, 

Mg(HCO3)2 

2 7,95 - - 
- 3,0 

3 8,05 - - - 3,5 

4 7,95 - - - 3,0 

5 7,35 - - - 1,8 

6 8,15 - - - 3,5 

7 8,4 - - - 5,0 

8 8,00 - - - 3,0 

за вмістом амонію  

 

 

ГДК 

рибогосп. 

0,5 мгN/дм
3
  

ГДК 

госп.-

побут.  

2 мгN/дм3 

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС 

0,1 

мгNH4/дм
3
  

  

1 
0,550 1,1 0,3 5,5 

- забруднені 

2 
1,620 3,2 0,8 16,2 

- брудні 

3 
1,420 2,8 0,7 14,2 

- брудні 

4 
2,330 4,7 1,2 23,3 

- брудні 

5 
2,140 4,3 1,1 21,4 

- брудні 

6 
2,41 4,8 1,2 24,1 

- дуже брудні 

7 
1,06 2,1 0,5 10,6 

- брудні 

8 
2,850 5,7 1,4 28,5 

- брудні 

за вмістом азоту амонійного 

 

 

ГДК 

рибогосп.  

0,5 мгN/дм
3
 

ГДК 

госп.-

побут.  

2 мгN/дм
3
 

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС  

  

1 0,430 0,9 0,2 - 
4,1 забруднені 
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2 1,260 2,5 0,6 - 
6,2 брудні 

3 1,100 2,2 0,6 - 
6,1 брудні 

4 1,810 3,6 0,9 - 
6,5 брудні 

5 1,660 3,3 0,8 - 
6,4 брудні 

6 1,880 3,8 0,9 - 
6,6 дуже брудні 

7 0,830 1,7 0,4 - 
5,7 брудні 

8 2,220 4,4 1,1 - 
6,8 брудні 

за вмістом нітритів 

  

ГДК 

рибогосп. 

0,08 мгNО2
-

/дм
3
  

ГДК 

госп.-

побут.  

3,3 мгNО2
-

/дм
3
 

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС 

0,03мгNО2
-

/дм
3
  

 

 

1 0,670 8,4 0,2 22,3 7,0 дуже брудні 

2 
0,045 0,6 0,0 1,5 4,7 

помірно 

забруднені 

3 
0,076 1,0 0,0 2,5 6,5 

брудні-дуже 

брудні 

4 0,190 2,4 0,1 6,3 6,2 брудні 

5 0,190 2,4 0,1 6,3 6,2 брудні 

6 0,5 6,3 0,2 16,7 7,0 дуже брудні 

7 0,23 2,9 0,1 7,7 6,4 брудні 

8 3,360 42,0 1,0 112,0 7,0 дуже брудні 

за вмістом азоту нітритного 

  

ГДК 

рибогосп. 

0,02 

мгN/дм
3
  

ГДК 

госп.-

побут.  

1 мгN/дм
3
 

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС 

-  

 

 

1 0,2000 10,0 0,2 - 7,0 дуже брудні 

2 
0,0140 0,7 0,0 - 4,7 

помірно 

забруднені 

3 
0,0760 3,8 0,1 - 6,5 

брудні-дуже 

брудні 

4 0,0590 3,0 0,1 - 6,2 брудні 

5 0,0590 3,0 0,1 - 6,2 брудні 

6 0,15 7,5 0,2 - 7,0 дуже брудні 

7 0,07 3,5 0,1 - 6,4 брудні 

8 1,0200 51,0 1,0 - 7,0 дуже брудні 

за вмістом нітратів 

  

ГДК 

рибогосп. 

40 мг NO3
-

/дм
3
  

ГДК 

госп.-

побут.  

45 мг NO3
-

/дм
3
 

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС 

-  
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1 
2,24 0,1 0,0 - 4,0 

слабко 

забруднена 

2 0,86 0,0 0,0 - 1,0 дуже чиста 

3 5,92 0,1 0,1 - 6,2 брудна 

4 6,08 0,2 0,1 - 6,2 брудна 

5 6,24 0,2 0,1 - 6,3 брудна 

6 
2,32 0,1 0,1 - 4,1 

слабко 

забруднена 

7 1,4 0,0 0,0 - 3,1 досить чиста 

8 5,6 0,1 0,1 - 6,2 брудна 

за вмістом азоту нітратного 

  

ГДК 

рибогосп. 

9,1 мг 

N/дм
3
  

ГДК 

госп.-

побут.  

10 мг 

N/дм
3
 

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС 

 5,0 мг 

N/дм
3
 

 

 

1 
0,510 0,1 0,1 0,1 4,0 

слабко 

забруднена 

2 0,190 0,0 0,0 0,0 1,0 дуже чиста 

3 1,340 0,1 0,1 0,3 6,2 брудна 

4 1,370 0,2 0,1 0,3 6,2 брудна 

5 1,410 0,2 0,1 0,3 6,3 брудна 

6 
0,520 0,1 0,1 0,1 4,1 

слабко 

забруднена 

7 0,320 0,0 0,0 0,1 3,1 досить чиста 

8 1,260 0,1 0,1 0,3 6,2 брудна 

за вмістом фосфатів 

  

ГДК рибогосп. 

0,15мгPO4
2-

/дм
3
 

ГДКгосп.-

побут 

3,5мгPO4
2-

/дм
3
 

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС 

0,2 мгPO4
2-

/дм
3
 

  

1 1,07 7,1 0,3 5,4 7,0 дуже брудні 

2 0,60 4,0 0,2 3,0 7,0 дуже брудні 

3 0,87 5,8 0,2 4,4 7,0 дуже брудні 

4 1,00 6,7 0,3 5,0 7,0 дуже брудні 

5 0,97 6,5 0,3 4,9 7,0 дуже брудні 

6 0,65 4,3 0,2 3,3 7,0 дуже брудні 

7 0,81 5,4 0,2 4,1 7,0 дуже брудні 

8 3,90 26,0 1,1 19,5 7,0 дуже брудні 

за вмістом хлоридів 

  
ГДК рибогосп. 

300 мг/дм
3
  

ГДК госп.-

побут. 

350 мг/дм
3
  

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС  

  

1 29,5 0,1 0,1 - 3,1 досить чисті 

2 28,5 0,1 0,1 - 3,1 досить чисті 

3 27,8 0,1 0,1 - 3,1 досить чисті 

4 27,8 0,1 0,1 - 3,1 досить чисті 
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5 27,8 0,1 0,1 - 3,1 досить чисті 

6 
53,5 0,2 0,2 - 4,1 

слабко 

забруднені 

7 27,8 0,1 0,1 - 3,1 досить чисті 

8 
43,1 0,1 0,1 - 3,7 

слабко 

забруднені 

за вмістом сульфатів 

  

ГДК 

рибогосп. 

(100 

мг/дм
3
)  

ГДК 

госп.-

побут. 

(500 

мг/дм
3
)  

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС    

1 
77,5 0,8 0,2 - 4,3 

слабко 

забруднена 

2 
62,5 0,6 0,1 - 4,0 

слабко 

забруднена 

3 32,5 0,3 0,1 - 3,1 досить чиста 

4 27,5 0,3 0,1 - 2,9 досить чиста 

5 42,5 0,4 0,1 - 3,4 досить чиста 

6 107,5 1,1 0,2  4,8 забруднені 

7 75,0 0,8 0,2  4,2 забруднені 

8 
75,0 0,8 0,2 - 4,2 

слабко 

забруднена 

за вмістом завислих речовин 

  

ГДК 

рибогосп. 

(0,75 

мг/дм
3
)  

ГДК 

госп.-

побут. 

(15 

мг/дм
3
)  

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС    

1 3,0 4,0 0,2 - 1,0 дуже чисті 

2 
17,0 22,7 1,1 - 3,7 

слабко 

забруднені 

3 
20,0 26,7 1,3 - 3,9 

слабко 

забруднені 

4 
21,0 28,0 1,4 - 4,0 

слабко 

забруднені 

5 
17,0 22,7 1,1 - 3,7 

слабко 

забруднені 

6 
28,0 37,3 1,9 - 4,8 

помірно-

забруднені 

7 

15,4 20,5 1,0 - 3,5 

досить чисті-

слабко 

забруднені 

8 12,0 16,0 0,8 - 3,1 досить чисті 

за перманганатною окислюванісю 
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1 

 

ГДК 

рибогосп. 

20,0 

мгО2/дм
3
 

ГДК 

госп.-

побут. 

30,0 

мгО2/дм
3
  

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС    

2 

13,0 0,7 0,4 - 5,6 

помірно-

забруднені-

брудні 

3 
12,0 0,6 0,4 - 5,4 

помірно-

забруднені 

4 16,9 0,8 0,6 - 6,4 брудні 

5 13,7 0,7 0,5 - 5,7 брудні 

6 14,2 0,7 0,5 - 5,8 брудні 

7 15,2 0,8 0,5 - 6,0 брудні 

8 

12,8 0,6 0,4 - 5,6 

помірно-

забруднені-

брудні 

 15,7 0,8 0,5 - 6,1 брудні 

за БСК5 

  

ГДК 

рибогосп. 

2,0 мг/дм
3
  

ГДК 

госп.-

побут. 

3,0 мг/дм
3
  

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС  
  

1 7,80 3,9 2,6 - 6,1 брудні 

2 7,00 3,5 2,3 - 5,9 брудні 

3 10,62 5,3 3,5 - 6,7 дуже брудні 

4 8,70 4,4 2,9 - 6,3 брудні 

5 7,00 3,5 2,3 - 5,9 брудні 

6 
9,8 4,9 3,3 - 6,6 

помірно-

забруднені 

7 4,35 2,2 1,5 - 5,1 дуже брудні 

8 8,52 4,3 2,8 - 6,3 брудні 

за вмістом розчиненого у воді кисню 

  

ГДК 

рибогосп. 

6,0 

мгО2/дм
3
 

ГДК 

госп.-

побут. 

4,0 

мгО2/дм
3
 

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС    

1 
7,50 0,8 0,5 - 3,9 

слабко 

забруднені 

2 12,2 0,5 0,3 - 1,0 дуже чисті 

3 
6,80 0,9 0,6 - 4,8 

помірно-

забруднені 

4 
7,80 0,8 0,5 - 2,5 

чисті-досить 

чисті 

5 8,80 0,7 0,5 - 1,0 дуже чисті 

6 3,08 1,9 1,3  7,0 дуже брудні 

7 4,05 1,5 1,0  6,0 брудні 

8 4,30 1,4 0,9 - 6,3 брудні 
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Продовження додатку Е.1 

за вмістом заліза загального 

  

ГДК 

рибогосп. 

0,1 мг/дм
3
  

ГДК 

госп.-

побут. 

0,3 мг/дм
3
  

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС 

0,2 мг/дм
3
 

  

1 
0,62 6,2 2,1 3,1 5,2 

помірно-

забруднені 

2 

0,33 3,3 1,1 1,7 4,6 

слабко 

забруднені-

помірно-

забруднені 

3 
0,40 4,0 1,3 2,0 4,7 

помірно-

забруднені 

4 
0,54 5,4 1,8 2,7 5,1 

помірно-

забруднені 

5 
0,56 5,6 1,9 2,8 5,1 

помірно-

забруднені 

6 
0,42 4,2 1,4 2,1 4,8 

помірно-

забруднені 

7 
0,26 2,6 0,9 1,3 4,4 

слабко 

забруднені 

8 
0,50 5,0 1,7 2,5 5,0 

помірно-

забруднені 

за вмістом марганцю 

  

ГДК 

рибогосп. 

0,01 мг/дм
3
  

ГДК 

госп.-

побут. 

ГДК 

Директива 

76/160/ЄС 

  

1 0,001 0,1 - - 1,0 дуже чисті 

2 0,030 3,0 - - 1,0 дуже чисті 

3 0,200 20,0 - - 2,7 досить чисті 

4 0,120 12,0 - - 2,1 чисті 

5 0,100 10,0 - - 2,0 чисті 

6 
0,14 14,0 - - 5,1 

помірно 

забруднені 

7 
0,17 17,0 - - 5,2 

помірно 

забруднені 

8 0,045 4,5 - - 1,0 дуже чисті 

за вмістом міді 

1 0,120 120,0 0,1 - 7,0 дуже брудні 

2 0,110 110,0 0,1 - 7,0 дуже брудні 

3 0,240 240,0 0,2 - 7,0 дуже брудні 

4 
0,050 50,0 0,1 - 4,3 

слабко 

забруднені 

5 0,075 75,0 0,1 - 7,0 дуже брудні 

6 0,076 76,0 0,1 - 7,0 дуже брудні 

7 
0,03 30,0 0,0 - 6,5 

брудні-дуже 

брудні 

8 0,200 200,0 0,2 - 7,0 дуже брудні 

за вмістом цинку 
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Продовження додатку Е.1 

1 0,120 12,0 0,1 - 2,4 чисті 

2 0,170 17,0 0,2 - 3,3 досить чисті 

3 2,100 210,0 2,1 - 7,0 дуже брудні 

4 
0,520 52,0 0,5 - 5,0 

помірно-

забруднена 

5 
0,560 56,0 0,6 - 5,1 

помірно-

забруднені 

6 

0,082 8,2 0,1 - 5,6 

помірно-

забруднені-

брудні 

7 
0,057 5,7 0,1 - 5,1 

помірно-

забруднені 

8 0,940 94,0 0,9 - 5,9 брудні 
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ДОДАТОК Є 

Оцінка екологічної стабільності території та рівня антропогенного навантаження на земельні ресурси 

Таблиця Є.1 

Визначення 

коефіціента 

антропогенного 

навантаження  

Острозький 

район 

Костопільський 

район 

Гощанський район Рівненський 

район 

Здолбунівський 

район 

Млинівський 

район 

Дубенський 

район 

Показник Площа,  

га 

 SБ Площа,  

га 

 SБ Площа,  

га 

 SБ Площа,  

га 

 SБ Площа,  

га 

 SБ Площа,  

га 

 SБ Площа,  

га 

 SБ 

Кан 

 

3,297 

 

3,014 

 

3,679 

 

3,396 

 

3,3304 

 

3,559 

 

3,98 

Ліси та лісо 

вкриті площі 

(2) 

17600 35200 59840 119680 4718 9436 27968 55936 16480 32960 17388 34776 29914 59828 

Забудовані 

землі (5) 

2079 10395 4038 20190 2577 12885 6809 34045 1318 6590 3969 19845 4531 99225 

Водні об’єкти 

(2) 

1316 2632 2394 4788 1597 3194 2067 4134 940 1880 1228 2456 1791 3582 

Прибережна 

рослинність (4) 

1594 6376 4787 19148 2059 8236 2310 9240 1064 4256 2929 11716 3669 14676 

Заболочені 

землі (2) 

624 1248 1945 3890 571 1142 974 1948 356 712 1701 3402 1657 3314 

Рілля (4) 33903 135612 51611 206444 46076 184304 66500 266000 34890 139560 61800 247200 64091 256364 

багаторічні 

насадження (4) 

483 1932 1944 7776 552,8 2211,2 1500 6000 882 3528 479 1916 967 3868 

Сіножаті (3) 4896 14688 10173 30519 5113 15339 5700 17100 4673 14019 1786 5358 7350 22050 

Пасовища (3) 6803 20409 12867 38601 5887 17661 6200 18600 5345 16035 3235 9705 8630 25890 

    228492   451036   254408,2   413003   219540   336374   488797 

Сума 69300   149600   69151   121600   65920   94500   122600   
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Продовження додатку Є 

Таблиця Є.1 

Визначення Ке 
  Острозький район Костопільський 

район 

Гощанський район Рівненський 

район 

Здолбунівський 

район 

Млинівський район Дубенський район 

Показник Площа,  

га 

 SK Площа,  

га 

  SK Площа,  

га 

  SK Площа,  

га 

  SK Площа,  

га 

 SK Площа,  

га 

  SK Площа,  

га 

  SK 

  

0,603 

 

0,683 

 

0,490 

 

0,55 

 

0,594 

 

0,531 

 

0,587 
Ліси та лісо 

вкриті площі 

(1) 

17600 17600 59840 59840 4718 4718 27968 27968 16480 16480 17388 17388 29914 29914 

Забудовані 

землі (0) 
2079 0 4038 0 2577 0 6809 0 1318 0 3969 0 4531 0 

Водні 

об’єкти 

(0,79) 

1316 1040 2394 1891,2

6 

1597 1261,63 2067 1632,9

3 

940 742,6 1228 970,12 1791 1414,89 

Прибережна 

рослинність 

(0,79) 

1594 1259 4787 3781,7 2059 1626,61 2310 1824,9 1064 840,56 2929 2313,91 3669 2898,51 

Заболочені 

землі (0,79) 
624 493 1945 153,65 571 451,09 974 769,46 356 281,24 1701 1343,79 1657 1309,03 

Рілля (0,4) 33903 13561, 51611 20644,4 46076 18430,4 66500 26600 34890 13956 61800 24720 64091 25636,4 
багаторічні 

насадження 

(0,43) 

483 207,6

9 

1944 835,92 552,8 237,704 1500 645 882 379,26 479 205,97 967 415,81 

Сіножаті 

(0,62) 
4896 3035,

52 

10173 6307,2

6 

5113 3170,06 5700 3534 4673 2897,2

6 

1786 1107,32 7350 4557 

Пасовища 

(0,68) 
6803 4626,

04 

12867 8749,5

6 

5887 4003,16 6200 4216 5345 3634,6 3235 2199,8 8630 5868,4 

Сума 69300 41822

,31 

 14960 102203

,79 

 69151 33898,6

5 

 12160 67190,

29 

 65920 39211,

52 

 94500 50248,9

1 

 12260 72014,0

4 
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Додаток Ж 

Перевірка стандартних похибок та меж довірчих рівнів  
Таблиця Ж.1 

Розрахунок стандартних похибок стандартизованих показників ресурсної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ  
Correlations (Spreadsheet49)

Marked correlations are signif icant at p < ,05000

N=7 (Casewise deletion of  missing data)

Var

Means Std.

Dev .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,741 0,166 1,000 -0,131 0,866 -0,095 -0,346 0,608 -0,010 0,423 0,229 0,129 -0,535 -0,157 -0,097 0,061 -0,350 -0,068 -0,599 0,454 -0,443-0,496

0,668 0,154 -0,131 1,000 0,300 0,986 -0,719 0,017 -0,724 0,292 -0,153 0,057 0,004 -0,354 -0,451 -0,096 0,954 0,923 0,695 -0,500 0,792 0,746

0,772 0,195 0,866 0,300 1,000 0,370 -0,761 0,442 -0,482 0,550 0,178 0,237 -0,565 -0,305 -0,219 0,039 0,092 0,316 -0,292 0,320 -0,064-0,135

0,532 0,212 -0,095 0,986 0,370 1,000 -0,801 -0,044 -0,812 0,357 -0,145 0,154 -0,059 -0,336 -0,385 -0,107 0,937 0,894 0,660 -0,402 0,775 0,723

0,598 0,309 -0,346 -0,719 -0,761 -0,801 1,000 0,002 0,888 -0,500 -0,194 -0,274 0,235 0,405 0,346 -0,147 -0,625 -0,718 -0,201 0,094 -0,513-0,454

0,462 0,253 0,608 0,017 0,442 -0,044 0,002 1,000 0,081 -0,214 -0,346 -0,528 -0,536 0,157 0,022 -0,375 -0,085 0,117 -0,084 0,242 -0,285-0,310

0,646 0,209 -0,010 -0,724 -0,482 -0,812 0,888 0,081 1,000 -0,207 0,068 -0,115 0,174 0,107 0,073 0,058 -0,751 -0,737 -0,501 0,115 -0,662-0,621

0,740 0,254 0,423 0,292 0,550 0,357 -0,500 -0,214 -0,207 1,000 0,218 0,887 -0,087 -0,225 -0,106 0,035 0,081 0,102 -0,119 0,099 0,089 0,011

0,300 0,346 0,229 -0,153 0,178 -0,145 -0,194 -0,346 0,068 0,218 1,000 0,126 0,522 -0,523 -0,528 0,970 -0,169 0,051 -0,481 -0,381 0,077 0,107

0,632 0,308 0,129 0,057 0,237 0,154 -0,274 -0,528 -0,115 0,887 0,126 1,000 -0,010 -0,022 0,177 -0,043 -0,073 -0,183 -0,116 0,236 0,000 -0,060

0,831 0,172 -0,535 0,004 -0,565 -0,059 0,235 -0,536 0,174 -0,087 0,522 -0,010 1,000 0,018 -0,169 0,585 0,165 0,160 0,278 -0,810 0,523 0,578

0,257 0,395 -0,157 -0,354 -0,305 -0,336 0,405 0,157 0,107 -0,225 -0,523 -0,022 0,018 1,000 0,937 -0,585 -0,216 -0,325 0,305 0,278 -0,065-0,063

0,301 0,453 -0,097 -0,451 -0,219 -0,385 0,346 0,022 0,073 -0,106 -0,528 0,177 -0,169 0,937 1,000 -0,618 -0,346 -0,497 0,127 0,538 -0,239-0,247

0,398 0,342 0,061 -0,096 0,039 -0,107 -0,147 -0,375 0,058 0,035 0,970 -0,043 0,585 -0,585 -0,618 1,000 -0,070 0,125 -0,385 -0,500 0,155 0,201

0,390 0,305 -0,350 0,954 0,092 0,937 -0,625 -0,085 -0,751 0,081 -0,169 -0,073 0,165 -0,216 -0,346 -0,070 1,000 0,931 0,829 -0,603 0,903 0,880

0,534 0,265 -0,068 0,923 0,316 0,894 -0,718 0,117 -0,737 0,102 0,051 -0,183 0,160 -0,325 -0,497 0,125 0,931 1,000 0,655 -0,644 0,855 0,830

0,688 0,209 -0,599 0,695 -0,292 0,660 -0,201 -0,084 -0,501 -0,119 -0,481 -0,116 0,278 0,305 0,127 -0,385 0,829 0,655 1,000 -0,523 0,822 0,812

0,287 0,383 0,454 -0,500 0,320 -0,402 0,094 0,242 0,115 0,099 -0,381 0,236 -0,810 0,278 0,538 -0,500 -0,603 -0,644 -0,523 1,000 -0,773-0,808

0,444 0,351 -0,443 0,792 -0,064 0,775 -0,513 -0,285 -0,662 0,089 0,077 0,000 0,523 -0,065 -0,239 0,155 0,903 0,855 0,822 -0,773 1,000 0,995

0,483 0,357 -0,496 0,746 -0,135 0,723 -0,454 -0,310 -0,621 0,011 0,107 -0,060 0,578 -0,063 -0,247 0,201 0,880 0,830 0,812 -0,808 0,995 1,000
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продовження додатку Ж 

Таблиця Ж. 2 

Статистична перевірка стандартизованих показників ресурсної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ  

 

Test of means against reference constant (value) (Spreadsheet38)

Variable

Mean Std.Dv. N Std.Err. Reference

Constant

t-value df p

Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Var7

0,4982 0,3338 21 0,0728 0 6,8391 20 0,0000

0,4701 0,2456 21 0,0536 0 8,7717 20 0,0000

0,4714 0,3056 21 0,0667 0 7,0679 20 0,0000

0,6061 0,4097 21 0,0894 0 6,7783 20 0,0000

0,4760 0,3074 21 0,0671 0 7,0949 20 0,0000

0,5823 0,3283 21 0,0716 0 8,1276 20 0,0000

0,5912 0,2801 21 0,0611 0 9,6715 20 0,0000

 
Таблиця Ж. 3 

Регресійна залежність площі сільськогосподарських угідь (тис. га) з показниками ресурсної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ 

Regression Summary for Dependent Variable: Var1 (Spreadsheet9)
R= ,99999206 R?= ,99998412 Adjusted R?= ,99990473
F(5,1)=12595, p<,00676 Std.Error of estimate: ,00162

N=7

Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(1) p-level

Intercept

Var3

Var5

Var11

Var4

Var18

-0,448303 0,026331 -17,0254 0,037350

1,496697 0,011043 1,271678 0,009383 135,5348 0,004697

0,665542 0,015469 0,356559 0,008287 43,0245 0,014794

0,080502 0,012790 0,077663 0,012339 6,2941 0,100307

-0,143697 0,013628 -0,112183 0,010640 -10,5440 0,060197

-0,080281 0,012538 -0,034761 0,005429 -6,4030 0,098629
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продовження додатку Ж 

 

Таблиця Ж. 4 

Розрахунок стандартних похибок стандартизованих показників біосферноцентричної складової  

екологічної безпеки агросфери ЗВУ  

 

Correlations (Spreadsheet43)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=7 (Casew ise deletion of missing data)

Var

Mean

s

Std.D

ev.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0,494 0,271 1,000 0,846 0,970 0,999 0,867 0,006 -0,528 0,789 -0,711 -0,335 0,773 0,792 0,857 0,944 0,961 0,755 0,862 0,948 0,165 0,182 0,730 0,643 0,358 0,183 0,879

0,308 0,365 0,846 1,000 0,762 0,842 0,727 0,331 -0,333 0,983 -0,812 -0,271 0,563 0,426 0,513 0,775 0,791 0,532 0,501 0,781 0,289 -0,046 0,975 0,930 0,248 -0,120 0,868

0,578 0,221 0,970 0,762 1,000 0,963 0,866 -0,160 -0,396 0,728 -0,601 -0,437 0,762 0,864 0,889 0,988 0,987 0,769 0,925 0,985 0,180 0,271 0,661 0,552 0,246 0,138 0,837

0,502 0,274 0,999 0,842 0,963 1,000 0,863 0,032 -0,535 0,778 -0,705 -0,343 0,760 0,775 0,844 0,934 0,957 0,737 0,849 0,944 0,178 0,152 0,725 0,641 0,404 0,225 0,890

0,252 0,371 0,867 0,727 0,866 0,863 1,000 -0,303 -0,192 0,717 -0,345 -0,178 0,448 0,658 0,692 0,878 0,890 0,461 0,749 0,873 0,454 0,429 0,616 0,442 0,319 0,247 0,840

0,193 0,362 0,006 0,331 -0,160 0,032 -0,303 1,000 -0,256 0,246 -0,518 -0,187 0,020 -0,426 -0,306 -0,184 -0,111 -0,081 -0,387 -0,114 -0,026 -0,843 0,404 0,585 0,403 0,002 0,193

0,187 0,361 -0,528 -0,333 -0,396 -0,535 -0,192 -0,256 1,000 -0,221 0,694 -0,209 -0,749 -0,519 -0,625 -0,283 -0,301 -0,691 -0,493 -0,270 0,545 -0,023 -0,173 -0,228 -0,254 -0,178 -0,204

0,219 0,390 0,789 0,983 0,728 0,778 0,717 0,246 -0,221 1,000 -0,763 -0,234 0,515 0,403 0,470 0,758 0,755 0,498 0,466 0,748 0,308 0,037 0,979 0,918 0,095 -0,260 0,810

0,430 0,359 -0,711 -0,812 -0,601 -0,705 -0,345 -0,518 0,694 -0,763 1,000 0,155 -0,780 -0,457 -0,555 -0,562 -0,561 -0,740 -0,463 -0,551 0,245 0,174 -0,773 -0,832 -0,095 0,255 -0,548

0,225 0,342 -0,335 -0,271 -0,437 -0,343 -0,178 -0,187 -0,209 -0,234 0,155 1,000 -0,262 -0,270 -0,241 -0,441 -0,490 -0,113 -0,321 -0,532 -0,447 0,492 -0,327 -0,345 -0,309 -0,209 -0,521

0,656 0,284 0,773 0,563 0,762 0,760 0,448 0,020 -0,749 0,515 -0,780 -0,262 1,000 0,866 0,905 0,679 0,666 0,873 0,828 0,664 -0,282 0,106 0,445 0,438 0,005 -0,065 0,459

0,645 0,243 0,792 0,426 0,864 0,775 0,658 -0,426 -0,519 0,403 -0,457 -0,270 0,866 1,000 0,986 0,813 0,782 0,836 0,985 0,782 -0,132 0,458 0,284 0,180 -0,017 0,079 0,477

0,617 0,257 0,857 0,513 0,889 0,844 0,692 -0,306 -0,625 0,470 -0,555 -0,241 0,905 0,986 1,000 0,826 0,811 0,856 0,982 0,804 -0,126 0,387 0,358 0,267 0,093 0,137 0,551

0,533 0,234 0,944 0,775 0,988 0,934 0,878 -0,184 -0,283 0,758 -0,562 -0,441 0,679 0,813 0,826 1,000 0,990 0,737 0,883 0,989 0,220 0,310 0,697 0,578 0,196 0,071 0,841

0,578 0,220 0,961 0,791 0,987 0,957 0,890 -0,111 -0,301 0,755 -0,561 -0,490 0,666 0,782 0,811 0,990 1,000 0,683 0,865 0,998 0,295 0,211 0,706 0,594 0,326 0,186 0,899

0,584 0,321 0,755 0,532 0,769 0,737 0,461 -0,081 -0,691 0,498 -0,740 -0,113 0,873 0,836 0,856 0,737 0,683 1,000 0,822 0,677 -0,484 0,354 0,432 0,411 -0,098 -0,179 0,392

0,610 0,248 0,862 0,501 0,925 0,849 0,749 -0,387 -0,493 0,466 -0,463 -0,321 0,828 0,985 0,982 0,883 0,865 0,822 1,000 0,863 -0,034 0,433 0,359 0,245 0,111 0,171 0,597

0,608 0,206 0,948 0,781 0,985 0,944 0,873 -0,114 -0,270 0,748 -0,551 -0,532 0,664 0,782 0,804 0,989 0,998 0,677 0,863 1,000 0,305 0,193 0,703 0,594 0,306 0,167 0,893

0,720 0,252 0,165 0,289 0,180 0,178 0,454 -0,026 0,545 0,308 0,245 -0,447 -0,282 -0,132 -0,126 0,220 0,295 -0,484 -0,034 0,305 1,000 -0,222 0,325 0,220 0,421 0,351 0,553

0,789 0,184 0,182 -0,046 0,271 0,152 0,429 -0,843 -0,023 0,037 0,174 0,492 0,106 0,458 0,387 0,310 0,211 0,354 0,433 0,193 -0,222 1,000 -0,135 -0,307 -0,453 -0,205 -0,104

0,308 0,388 0,730 0,975 0,661 0,725 0,616 0,404 -0,173 0,979 -0,773 -0,327 0,445 0,284 0,358 0,697 0,706 0,432 0,359 0,703 0,325 -0,135 1,000 0,974 0,166 -0,245 0,813

0,380 0,429 0,643 0,930 0,552 0,641 0,442 0,585 -0,228 0,918 -0,832 -0,345 0,438 0,180 0,267 0,578 0,594 0,411 0,245 0,594 0,220 -0,307 0,974 1,000 0,178 -0,275 0,732

0,267 0,367 0,358 0,248 0,246 0,404 0,319 0,403 -0,254 0,095 -0,095 -0,309 0,005 -0,017 0,093 0,196 0,326 -0,098 0,111 0,306 0,421 -0,453 0,166 0,178 1,000 0,877 0,576

0,200 0,357 0,183 -0,120 0,138 0,225 0,247 0,002 -0,178 -0,260 0,255 -0,209 -0,065 0,079 0,137 0,071 0,186 -0,179 0,171 0,167 0,351 -0,205 -0,245 -0,275 0,877 1,000 0,315

0,498 0,296 0,879 0,868 0,837 0,890 0,840 0,193 -0,204 0,810 -0,548 -0,521 0,459 0,477 0,551 0,841 0,899 0,392 0,597 0,893 0,553 -0,104 0,813 0,732 0,576 0,315 1,000
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Таблиця  Ж. 5 

Статистична перевірка стандартизованих показників ресурсної складової екологічної 

безпеки агросфери ЗВУ (за даними табл. 7.5) 
Test of means against reference constant (value) (Spreadsheet38)

Variable

Mean Std.Dv. N Std.Err. Reference

Constant

t-value df p

Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Var7

0,533946 0,291878 26 0,057242 0,00 9,32787 25 0,000000

0,417844 0,317891 25 0,063578 0,00 6,57213 24 0,000001

0,306135 0,310392 26 0,060873 0,00 5,02908 25 0,000035

0,370304 0,273550 26 0,053648 0,00 6,90252 25 0,000000

0,506938 0,231439 24 0,047242 0,00 10,73059 23 0,000000

0,830721 0,340747 24 0,069555 0,00 11,94340 23 0,000000

0,305388 0,279418 26 0,054798 0,00 5,57294 25 0,000009  
 

Таблиця Ж. 6 

Регресійна залежність обсягу викидів шкідливих речовин пересувними джерелами (тис. т) 

з показниками біосферноцентричної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ 

 
Regression Summary for Dependent Variable: Var3 (Spreadsheet43)
R=1,00000000 R?=1,00000000 Adjusted R?= ,99999997
F(5,1)=4512E4 p<,00011 Std.Error of estimate: ,00004

N=7

Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(1) p-level

Intercept

Var14

Var13

Var25

Var5

Var15

0,032620 0,000119 275,097 0,002314

0,543098 0,000921 0,513566 0,000871 589,577 0,001080

0,299567 0,000194 0,257608 0,000167 1544,213 0,000412

0,158444 0,000411 0,118563 0,000307 385,875 0,001650

-0,042286 0,000154 -0,025185 0,000092 -273,781 0,002325

0,102327 0,001321 0,102832 0,001327 77,473 0,008217  
 

Таблиця Ж.7 

Регресійна залежність вмісту неметанових летких органічних сполук у викидах шкідливих 

речовин стаціонарними джерелами (т) з показниками біосферноцентричної складової 

екологічної безпеки агросфери ЗВУ 

 
Regression Summary for Dependent Variable: Var9 (Spreadsheet43)
R= ,99994493 R?= ,99988986 Adjusted R?= ,99933915
F(5,1)=1815,6 p<,01782 Std.Error of estimate: ,00924

N=7

Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(1) p-level

Intercept

Var22

Var7

Var23

Var10

Var11

0,303526 0,041584 7,2992 0,086678

-0,704529 0,012351 -0,590338 0,010349 -57,0405 0,011160

0,731045 0,033876 0,727070 0,033691 21,5803 0,029479

0,271016 0,018457 0,265042 0,018050 14,6836 0,043289

0,180514 0,022461 0,189816 0,023619 8,0366 0,078810

0,122322 0,033341 0,154859 0,042210 3,6688 0,169408  
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Таблиця Ж.8 

Регресійна залежність індексу викидів шкідливих речовин (%) з показниками 

біосферноцентричної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ 

 
Regression Summary for Dependent Variable: Var10 (Spreadsheet43)
R= ,99999994 R?= ,99999989 Adjusted R?= ,99999933
F(5,1)=1804E3 p<,00057 Std.Error of estimate: ,00028

N=7

Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(1) p-level

Intercept

Var18

Var15

Var23

Var4

Var17

2,4542 0,000798 3076,63 0,000207

-17,2475 0,008405 -28,5991 0,013937 -2052,08 0,000310

17,3020 0,009582 26,8661 0,014878 1805,71 0,000353

-0,5008 0,000422 -0,4658 0,000392 -1187,02 0,000536

-0,4695 0,001731 -0,5857 0,002159 -271,23 0,002347

0,0459 0,000747 0,0633 0,001030 61,40 0,010368  
 

 

 

Таблиця Ж. 9 

Регресійна залежність вмісту оксиду вуглецю у викидах шкідливих речовин автотранспортом 

(т) з показниками біосферноцентричної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ 

 
Regression Summary for Dependent Variable: Var15 (Spreadsheet43)
R=1,00000000 R?=1,00000000 Adjusted R?=1,00000000
F(5,1)=5400E5 p<,00003 Std.Error of estimate: ,00001

N=7

Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(1) p-level

Intercept

Var18

Var10

Var23

Var4

Var17

-0,091348 0,000033 -2738,65 0,000232

0,996852 0,000094 1,064504 0,000100 10603,81 0,000060

0,057797 0,000032 0,037222 0,000021 1805,71 0,000353

0,028946 0,000027 0,017337 0,000016 1067,37 0,000596

0,027137 0,000090 0,021801 0,000072 303,16 0,002100

-0,002651 0,000043 -0,002355 0,000038 -61,35 0,010375  
 

 

 

Таблиця Ж.10 

Регресійна залежність вмісту неметанових летких органічних сполук у викидах шкідливих 

речовин автотранспортом (т) з показниками біосферноцентричної складової екологічної 

безпеки агросфери ЗВУ 

 
Regression Summary for Dependent Variable: Var18 (Spreadsheet43)
R=1,00000000 R?=1,00000000 Adjusted R?=1,00000000
F(5,1)=5366E5 p<,00003 Std.Error of estimate: ,00001

N=7

Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(1) p-level

Intercept

Var15

Var10

Var23

Var4

Var17

0,085812 0,000024 3538,67 0,000180

1,003158 0,000095 0,939405 0,000089 10603,81 0,000060

-0,057979 0,000028 -0,034966 0,000017 -2052,08 0,000310

-0,029037 0,000026 -0,016286 0,000015 -1107,23 0,000575

-0,027223 0,000092 -0,020480 0,000069 -295,83 0,002152

0,002660 0,000043 0,002212 0,000036 61,43 0,010363  
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Таблиця Ж.11 

Регресійна залежність обсягу утворених промислових токсичних відходів (тис. т) з 

показниками біосферноцентричної складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ 

 
Regression Summary for Dependent Variable: Var21 (Spreadsheet43)
R= ,99999786 R?= ,99999572 Adjusted R?= ,99997432
F(5,1)=46720, p<,00351 Std.Error of estimate: ,00197

N=7

Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(1) p-level

Intercept

Var8

Var22

Var9

Var15

Var11

-0,076149 0,010358 -7,35165 0,086067

0,464299 0,007043 0,462128 0,007010 65,92143 0,009657

0,583071 0,009543 0,528098 0,008644 61,09660 0,010419

0,078876 0,009403 0,085258 0,010164 8,38797 0,075540

0,081269 0,004700 0,143433 0,008295 17,29216 0,036775

-0,042200 0,006886 -0,057747 0,009423 -6,12840 0,102973  
 

 

Таблиця Ж. 12 

Розрахунок стандартних похибок стандартизованих показників антропоцентричної 

складової екологічної безпеки агросфери ЗВУ (до рис. 7.3) 

 
Correlations (Spreadsheet38)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=7 (Casewise deletion of missing data)

Variable Means Std.Dev. Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7

Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Var7

0,576 0,233 1,000 0,662 0,840 0,844 -0,594 -0,729 -0,355

0,861 0,084 0,662 1,000 0,729 0,731 0,020 -0,195 0,149

0,841 0,118 0,840 0,729 1,000 1,000 -0,413 -0,654 -0,237

0,842 0,118 0,844 0,731 1,000 1,000 -0,413 -0,659 -0,244

0,291 0,320 -0,594 0,020 -0,413 -0,413 1,000 0,481 0,553

0,646 0,271 -0,729 -0,195 -0,654 -0,659 0,481 1,000 0,751

0,867 0,112 -0,355 0,149 -0,237 -0,244 0,553 0,751 1,000  
 

Таблиця Ж.13 

Статистична перевірка стандартизованих показників антропоцентричної складової 

екологічної безпеки агросфери ЗВУ (за даними табл. 7.9) 

 
Test of means against reference constant (value) (Spreadsheet43)

Variable

Mean Std.Dv. N Std.Err. Reference

Constant

t-value df p

Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Var7

0,634025 0,214702 8 0,075909 0,00 8,35248 7 0,000069

0,584512 0,231935 8 0,082001 0,00 7,12808 7 0,000189

0,667363 0,248705 8 0,087930 0,00 7,58966 7 0,000127

0,690750 0,319787 8 0,113062 0,00 6,10949 7 0,000487

0,729300 0,267503 8 0,094576 0,00 7,71122 7 0,000115

0,797825 0,214167 8 0,075719 0,00 10,53660 7 0,000015

0,746013 0,334280 8 0,118186 0,00 6,31220 7 0,000399
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ДОДАТОК З 

Соціоекономічний стан агросфери 

 
 

 

 

Рис. З.1 народжуваність, сметрність, природний приріст СНП агросфери 
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Продовження додатку З 

Таблиця З.1 

Агрегований показник оцінки демографічної ситуації СНП 

Сільська (селищна) рада 

 

 

Кількість 

населення, осіб 

Народжуваність 

на 1000 осіб 

Смертність 

на 1000 осіб 

Природний 

приріст на 1000 

осіб 

Тип вікової структури, 

1-14 років, % від 

населення 

Агрегований показник 

  Ni Xi Ni Xi Ni Xi Ni Xi Ni Xi   

Білокриницька 3304 0,647 4,4 0,17 5,9 0,78 -1,5 0,468 19,67 0,45 0,45 

Бронниківська 1416 0,253 3,6 0,14 8,1 0,69 -4,4 0,373 16,53 0,34 0,31 

Великожитинська 2534 0,486 3,9 0,15 6,8 0,74 -2,8 0,424 17,05 0,36 0,38 

Великоомелянська 2219 0,421 3,4 0,13 5,3 0,81 -1,9 0,454 18,84 0,42 0,38 

Верхівська 1487 0,268 2,8 0,10 8,1 0,69 -5,2 0,347 22,13 0,54 0,32 

Городищенська 1754 0,324 4,3 0,16 6,7 0,75 -2,4 0,439 18,02 0,39 0,37 

Городоцька 5058 0,999 4,1 0,16 5,5 0,80 -1,4 0,471 18,58 0,41 0,48 

Грушвицька 1391 0,248 3,1 0,11 10,6 0,58 -7,5 0,273 12,44 0,19 0,24 

Дядьковицька 1573 0,286 2,7 0,10 8,7 0,66 -6,0 0,321 14,56 0,27 0,28 

Жобринська 1785 0,330 4,0 0,15 8,9 0,65 -4,9 0,357 17,54 0,38 0,34 

Заборольська 1387 0,247 4,6 0,18 10,5 0,59 -5,8 0,328 18,96 0,43 0,33 

Зорянська 10785 0,999 4,2 0,16 5,5 0,80 -1,3 0,476 22,2 0,54 0,51 

Корнинська 6421 0,999 4,4 0,17 5,2 0,81 -0,7 0,493 18,17 0,40 0,49 

Кустинська 1335 0,236 6,1 0,24 5,9 0,78 0,1 0,521 21,12 0,50 0,41 

Малошпаківська 2165 0,409 3,1 0,11 9,6 0,63 -6,5 0,308 16,63 0,34 0,31 

Новоукраїнська 1921 0,359 3,3 0,12 7,4 0,72 -4,1 0,383 16,4 0,34 0,33 

Обарівська 3340 0,654 4,5 0,17 5,5 0,80 -1,0 0,482 20,8 0,49 0,46 

Олександрійська 4399 0,875 4,8 0,19 5,4 0,80 -0,6 0,497 18,07 0,40 0,48 

Радухівська 1669 0,306 3,8 0,15 8,0 0,69 -4,2 0,381 19,71 0,45 0,35 
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Тайкурська 870 0,140 5,7 0,23 8,2 0,69 -2,4 0,438 17,7 0,38 0,33 

Шпанівська 7465 0,999 3,8 0,14 6,1 0,77 -2,4 0,440 17,52 0,38 0,45 

Шубківська 3447 0,676 3,5 0,13 7,6 0,71 -4,2 0,381 16,13 0,33 0,38 

Бабинська 2642 0,509 2,59 0,09 1,35 0,97 1,24 0,556 17,9 0,39 0,40 

Бочаницька 1068 0,181 2,27 0,08 1,24 0,98 1,03 0,549 19,76 0,46 0,32 

Бугринська 3570 0,702 3,07 0,11 1,1 0,98 1,97 0,580 15,8 0,31 0,43 

Воскодавська 635 0,091 3,52 0,13 1,09 0,98 2,43 0,595 17,32 0,37 0,30 

Горбаківська 4285 0,851 2,15 0,07 1,34 0,97 0,81 0,542 14,68 0,27 0,39 

Дроздівська 1079 0,183 3,72 0,14 1,03 0,99 2,69 0,603 13,44 0,23 0,32 

Дулібська 256 0,012 3,67 0,14 0,67 1,00 3 0,613 8,98 0,07 0,15 

Жаврівська 681 0,100 3,58 0,13 1,21 0,98 2,37 0,593 20,12 0,47 0,33 

Красносільська 1485 0,268 2,56 0,09 1,56 0,96 1 0,548 15,76 0,31 0,33 

Криничківська 722 0,109 2,25 0,08 1,03 0,99 1,22 0,555 17,31 0,37 0,28 

Курозванівська 1129 0,194 2,75 0,10 1,17 0,98 1,58 0,567 17,98 0,39 0,33 

Липківська 1351 0,240 2,33 0,08 0,81 0,99 1,52 0,565 12,29 0,19 0,29 

Майківська 640 0,092 2,78 0,10 0,9 0,99 1,88 0,577 15,31 0,30 0,27 

Малинівська 871 0,140 4,15 0,16 1,06 0,98 3,09 0,616 13,43 0,23 0,31 

Малятинська 1035 0,174 3,14 0,12 0,91 0,99 2,23 0,588 11,59 0,16 0,29 

Посягвівська 1094 0,186 2,43 0,09 0,94 0,99 1,49 0,564 17,18 0,36 0,32 

Русивельська 915 0,149 2,47 0,09 0,88 0,99 1,59 0,567 14,97 0,28 0,29 

Рясниківська 1064 0,180 2,26 0,08 1,16 0,98 1,1 0,552 16,82 0,35 0,31 

Садівська 801 0,125 3,64 0,14 1,02 0,99 2,62 0,601 14,98 0,29 0,31 

Симонівська 2248 0,427 2,81 0,10 1,38 0,97 1,43 0,562 16,5 0,34 0,38 

Синівська 1347 0,239 2,54 0,09 0,87 0,99 1,67 0,570 16,63 0,34 0,33 

Тучинська 2580 0,496 2,1 0,07 1,13 0,98 0,97 0,547 14,92 0,28 0,35 

Федорівська 606 0,085 2,33 0,08 1,16 0,98 1,17 0,554 17 0,36 0,27 
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Берегівська 1849 0,344 0,4 0,00 0,7 0,99 -0,3 0,506 18,2 0,40 0,15 

Варковицька 2432 0,465 3,1 0,12 7,6 0,71 -4,5 0,372 22,4 0,55 0,38 

Вербська  3761 0,742 3,5 0,13 6,0 0,78 -2,5 0,435 26,7 0,70 0,47 

Гірницька 1234 0,215 2,9 0,11 9,1 0,65 -6,2 0,317 14,3 0,26 0,26 

Іваннівська 1931 0,361 3,2 0,12 6,9 0,74 -3,7 0,398 17,5 0,38 0,34 

Княгининська 3208 0,627 2,9 0,11 8,7 0,66 -5,8 0,329 24,4 0,62 0,39 

Майданська 420 0,046 3,6 0,13 9,5 0,63 -6,0 0,324 8,1 0,04 0,14 

Малосадівська 944 0,155 3,8 0,14 7,3 0,72 -3,5 0,403 10,3 0,12 0,24 

Мильчанська 1056 0,178 5,1 0,20 6,3 0,76 -1,2 0,476 12,6 0,20 0,30 

Мирогощанська 3910 0,773 2,9 0,10 6,1 0,77 -3,2 0,411 26,6 0,70 0,45 

Молодавська 1075 0,182 4,1 0,16 8,7 0,66 -4,6 0,369 12,9 0,21 0,27 

Озерянська 1642 0,300 4,3 0,17 8,2 0,68 -3,9 0,390 13,7 0,24 0,32 

Плосківська 2060 0,388 3,6 0,14 8,4 0,67 -4,9 0,360 20,9 0,50 0,36 

Повчанська  985 0,164 4,6 0,18 6,3 0,76 -1,7 0,460 11,7 0,17 0,28 

Привільненська 2163 0,409 4,2 0,16 8,0 0,69 -3,9 0,391 21,5 0,52 0,39 

Птицька 3069 0,598 3,3 0,12 6,8 0,74 -3,6 0,402 24,3 0,62 0,42 

Рачинська 1746 0,322 3,3 0,12 5,9 0,78 -2,6 0,433 14,4 0,26 0,32 

Сатиївська 1784 0,330 4,1 0,16 9,1 0,64 -5,0 0,353 14,9 0,28 0,32 

Семидубська  2255 0,428 2,9 0,11 8,4 0,68 -5,5 0,339 21,3 0,51 0,35 

Соснівська 878 0,141 2,8 0,10 9,9 0,61 -7,1 0,288 9,8 0,10 0,19 

Стовпецька 1215 0,211 4,7 0,18 7,0 0,73 -2,3 0,442 14,1 0,25 0,32 

Тараканівська 1832 0,340 3,2 0,12 6,2 0,77 -3,0 0,419 17,9 0,39 0,35 

Шепетинська 3517 0,691 5,1 0,20 4,0 0,86 1,1 0,553 25,2 0,65 0,53 

 Білашівська  1374 0,245 8,26 0,33 17,34 0,30 -9 0,226 15,4 0,30 0,28 

Богдашівська 2899 0,562 11 0,45 7 0,73 4 0,645 19,3 0,44 0,55 

 Будеразька  1083 0,184 7,8 0,31 14,5 0,42 -6,7 0,300 14,5 0,27 0,29 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
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Бущанська 1210 0,210 6,9 0,28 6,8 0,74 0,1 0,519 16,3 0,33 0,38 

Глинська 1834 0,340 8 0,32 8,6 0,67 0,58 0,535 19,7 0,45 0,45 

Дерманська Друга 1107 0,189 6,2 0,25 13,3 0,47 -7,3 0,281 13 0,21 0,27 

ДерманськаПерша 940 0,154 6,1 0,24 18,4 0,25 -12,3 0,119 11,3 0,15 0,18 

Здовбицька 5067 1,014 11,7 0,48 10,5 0,59 1,13 0,553 17,3 0,37 0,57 

Копитківська 1875 0,349 12,2 0,50 10,6 0,58 1,6 0,568 19,7 0,45 0,48 

Маломощаницька 907 0,147 7,3 0,29 20,6 0,16 -13,2 0,090 7,6 0,02 0,11 

Миротинська 2150 0,406 14,7 0,61 14,3 0,43 0,48 0,532 16,9 0,35 0,46 

 Новомощаницька  850 0,135 12,8 0,53 22,9 0,06 -10 0,194 14,2 0,26 0,19 

Новосілківська  567 0,076 8,1 0,33 24,4 0,01 -16,3 0,001 13,9 0,25 0,04 

 Півченська  674 0,099 7,4 0,30 14,8 0,41 -14,8 0,039 13,6 0,24 0,16 

 П'ятигірська  570 0,077 8,3 0,33 5,2 0,81 6,3 0,719 15,5 0,30 0,34 

 Спасівська  1638 0,300 4,2 0,16 7,3 0,72 -3,05 0,418 17,6 0,38 0,35 

 Старомощаницька  485 0,059 5 0,19 15 0,40 -10 0,194 12,2 0,19 0,18 

 Ступнівська  816 0,128 9,8 0,40 12,2 0,51 -2,4 0,439 13 0,21 0,30 

 Уїздецька  1882 0,350 5,3 0,21 14,9 0,40 -9,6 0,206 16,2 0,33 0,29 

Мізоцька  4009 0,794 6,7 0,27 10,7 0,58 -4 0,387 13,6 0,24 0,41 

 Урвенська  1917 0,358 9,4 0,38 13,6 0,46 -4,2 0,381 16,5 0,34 0,38 

Великомидська 880 0,142 1,1 0,03 1,1 0,98 0,0012 0,516 29,20 0,79 0,28 

Великостидинська 620 0,088 13,2 0,54 14,5 0,42 1,6 0,568 23,73 0,60 0,37 

Головинська 3041 0,592 14,1 0,58 19,4 0,21 -5,3 0,345 24,16 0,61 0,43 

Гутянська 718 0,108 4,2 0,16 4,2 0,85 0,02 0,517 35,75 1,03 0,38 

Деражненська 2799 0,541 15,7 0,65 14,3 0,43 1,43 0,562 30,73 0,85 0,59 

Дюксинська 1877 0,349 13,6 0,56 10,6 0,58 3,6 0,632 25,89 0,67 0,55 

Звіздівська 2367 0,451 5,3 0,21 3,8 0,87 1,5 0,565 32,40 0,91 0,53 

Злазненська 2298 0,437 19,3 0,80 12,9 0,49 6 0,710 32,07 0,90 0,64 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
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Золотолинська 1386 0,247 14,7 0,61 18,7 0,24 4,07 0,647 21,28 0,51 0,41 

Малолюбашанська 2632 0,507 15,2 0,63 11,4 0,55 3,8 0,639 11,51 0,16 0,45 

Маломидська 1394 0,249 13,2 0,54 19,5 0,21 -5,8 0,329 21,16 0,51 0,34 

Малостидинська 1013 0,169 12,1 0,50 15,1 0,39 -3,3 0,410 17,08 0,36 0,34 

Мащанська 1342 0,238 10,9 0,44 14,0 0,44 -3,1 0,416 24,81 0,64 0,41 

Мирненська 2359 0,450 1,3 0,04 0,9 0,99 0,41 0,529 27,13 0,72 0,36 

Пеньківська 646 0,093 10,1 0,41 18,5 0,25 -8,4 0,245 23,68 0,60 0,27 

Підлужненська 3081 0,600 9,8 0,40 12,4 0,51 -2,6 0,432 23,08 0,57 0,50 

Пісківська 2303 0,438 11,5 0,47 16,9 0,32 -5,5 0,339 21,10 0,50 0,41 

Постійненська 2084 0,393 14,2 0,58 9,9 0,61 4,2 0,652 30,95 0,86 0,60 

Яполотьська 2189 0,414 18,0 0,75 15,2 0,39 2,8 0,606 25,86 0,67 0,55 

Берегівська 1255 0,220 3,43 0,13 7,012 0,73 -3,59 0,400 19,76 0,46 0,33 

Бокіймівська 1684 0,309 3,44 0,13 7,5416 0,71 -4,1 0,384 15,44 0,30 0,32 

Війницька 795 0,124 4,28 0,16 6,9182 0,74 -2,64 0,431 17,36 0,37 0,30 

Владиславівська 1462 0,263 3,21 0,12 7,6607 0,71 -4,45 0,373 18,74 0,42 0,32 

Вовницька 1057 0,179 4,45 0,17 7,474 0,71 -3,03 0,418 21,19 0,51 0,34 

Добрятинська 988 0,164 4,15 0,16 8,502 0,67 -4,35 0,376 19,53 0,45 0,31 

Довгошиївська 1122 0,192 4,63 0,18 5,7041 0,79 -1,07 0,482 19,52 0,45 0,36 

Кораблищенська 595 0,082 3,87 0,15 6,3866 0,76 -2,52 0,435 21,01 0,50 0,29 

Малинська 425 0,047 3,76 0,14 8,2353 0,68 -4,47 0,372 16,47 0,34 0,22 

Малодорогостаївська 1785 0,330 3,75 0,14 6,5546 0,75 -2,8 0,426 15,01 0,29 0,34 

Миколаївська 1176 0,203 4,68 0,18 6,2925 0,76 -1,62 0,464 21,43 0,52 0,37 

Новосілківська 517 0,066 4,06 0,16 10,4449 0,59 -6,38 0,310 12,38 0,19 0,20 

Новоукраїнська 1122 0,192 11,1 0,45 11,82 0,53 0,67 0,538 17,11 0,36 0,39 

Острожецька 3224 0,630 4,5 0,17 6,1 0,77 -1,7 0,461 19,08 0,43 0,44 
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Певжівська 406 0,043 2,5 0,09 10,1 0,60 -7,6 0,271 13,3 0,23 0,17 

Перемилівська 547 0,072 12,1 0,50 14,6 0,41 -1,5 0,468 18,58 0,41 0,31 

Підгаєцька 1631 0,298 4,7 0,18 8,3 0,68 -3,7 0,397 18,58 0,41 0,36 

Підлозцівська 1546 0,280 5,5 0,22 4,9 0,82 0,6 0,535 26,78 0,71 0,45 

Пітушківська 875 0,141 6,2 0,25 7,7 0,70 -1,6 0,465 24,69 0,63 0,37 

Посниківська 799 0,125 24 1,00 9,3 0,64 14,6 0,987 22,53 0,55 0,53 

Привітненська 641 0,092 3,59 0,14 6,7083 0,75 -3,12 0,415 18,41 0,41 0,27 

Пугачівська 1427 0,256 3,22 0,12 8,8297 0,66 -5,61 0,335 18,15 0,40 0,31 

Радянська 567 0,076 0,55  0,01 9,7002 0,62 -4,59 0,368 20,46 0,48 0,14 

Смордвівська 1271 0,223 3,62 0,14 1,28 0,98 -0,73 0,493 19,43 0,44 0,37 

Торговицька 594 0,082 4,88 0,19 7,7441 0,70 -2,86 0,424 18,01 0,39 0,28 

Уїздецька 1555 0,282 7,72 0,31 6,1093 0,77 1,61 0,568 29,26 0,80 0,50 

Хорупанська 1498 0,270 2,87 0,10 8,3445 0,68 -5,47 0,340 15,95 0,32 0,29 

Ярославицька 1828 0,339 4,16 0,16 9,2451 0,64 -5,09 0,352 18,65 0,42 0,35 

Мальованська 219 0,004 4,11 0,16 11,8721 0,53 -7,76 0,266 19,18 0,44 0,13 

Білашівська 1092 0,186 2,75 0,10 10,806 0,57 -8,06 0,256 16,21 0,33 0,25 

Бухарівська 691 0,102 3,62 0,14 11,433 0,55 -7,81 0,264 12,88 0,21 0,21 

Вілійська 574 0,078 4,7 0,18 7,84 0,70 -3,14 0,415 21,43 0,52 0,29 

Вельбівненська 2097 0,395 3,62 0,14 7,201 0,73 -3,58 0,401 18,69 0,42 0,37 

Верхівська 712 0,107 3,79 0,14 12,5 0,50 -8,71 0,235 13,2 0,22 0,21 

Грем"яцька 1918 0,358 4,22 0,16 5,787 0,79 -1,56 0,466 19,24 0,44 0,39 

Кутянківська 1292 0,228 4,8 0,19 8,669 0,66 -3,87 0,391 23,37 0,58 0,36 

Межиріцька 1967 0,368 4,27 0,16 6,762 0,74 -2,49 0,436 19,78 0,46 0,39 

Милятинська 628 0,089 2,39 0,08 9,873 0,61 -7,48 0,275 17,04 0,36 0,21 

Могилянівська 1759 0,325 5,34 0,21 4,662 0,83 0,68 0,538 22,57 0,56 0,44 

Мощаницька 1887 0,351 3,23 0,12 7,207 0,73 -3,97 0,388 11,98 0,18 0,29 
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Новомалинська 1139 0,196 3,25 0,12 7,55 0,71 -4,3 0,377 15,89 0,32 0,29 

Новородчицька 689 0,102 4,35 0,17 7,257 0,72 -2,9 0,423 15,82 0,32 0,28 

Оженинська 6141 0,999 4,15 0,16 1,466 0,97 2,69 0,603 21,77 0,53 0,55 

Плосківська 1238 0,216 5,09 0,20 6,22 0,77 -1,13 0,480 19,47 0,45 0,37 

Почапківська 555 0,074 3,42 0,13 10,811 0,57 -7,39 0,278 15,32 0,30 0,21 

Розвазька 1125 0,193 4,36 0,17 6,756 0,74 -2,4 0,439 17,6 0,38 0,33 

продовження табл. З.1 

Сіянцівська 951 0,156 3,89 0,15 8,517 0,67 -4,63 0,367 13,67 0,24 0,27 

Тесівська 547 0,072 2,93 0,11 10,238 0,60 -7,31 0,280 13,89 0,25 0,20 

Українська 1178 0,204 4,24 0,16 8,234 0,68 -3,99 0,387 16,38 0,34 0,31 

Хорівська 2179 0,412 4,73 0,18 6,333 0,76 -1,61 0,464 19,46 0,45 0,41 

max 5000 
 

24,0 

 

24,4 

 

14,6 

 

35 

 

0,64 

min 200 
 

0,4 

 

0,7 

 

-16,3 

 

7 

 

0,04 
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Таблиця З.2 

Агрегований показник забезпеченості людськими та інтелектуальними ресурсами 

Селищна рала Частина працюючого населення, % від населення 
Чисельність учнів, %від 

населення 

Агрегований 

показник 

  Nі Хі Nі Хі   

Білокриницька 57,42 0,8253 18,55 0,7829 0,80 

Бронниківська 50,85 0,7202 15,25 0,5908 0,65 

Великожитинська 57,66 0,8291 18,86 0,8009 0,81 

Великоомелянська 55,16 0,7891 18,61 0,7864 0,79 

Верхівська 56,22 0,8061 22,19 0,9948 0,90 

Городищенська 63,57 0,9236 14,6 0,5530 0,71 

Городоцька 55,65 0,7970 18,09 0,7561 0,78 

Грушвицька 37,67 0,5095 11,86 0,3935 0,45 

Дядьковицька 54,1 0,7722 17,74 0,7357 0,75 

Жобринська 53,33 0,7599 17,82 0,7404 0,75 

Заборольська 49,68 0,7015 15,36 0,5972 0,65 

Зорянська 58,24 0,8384 20,408 0,8910 0,86 

Корнинська 68,35 0,9990 16,52 0,6647 0,81 

Кустинська 56,1 0,8042 17,3 0,7101 0,76 

Малошпаківська 51,09 0,7241 16,95 0,6898 0,71 

Новоукраїнська 48,72 0,6862 17,65 0,7305 0,71 

Обарівська 56,2 0,8058 19,4 0,8324 0,82 

Олександрійська 57,08 0,8198 22,28 1,0000 0,91 

Радухівська 47,33 0,6639 18,15 0,7596 0,71 

Тайкурська 51,26 0,7268 14,37 0,5396 0,63 
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Шпанівська 59,24 0,8544 16,2 0,6461 0,74 

Шубківська 52,89 0,7528 14,62 0,5541 0,65 

Бабинська 35,1 0,4684 15,03 0,5780 0,52 

Бочаницька 7 0,0192 17,04 0,6950 0,12 

Бугринська 26,5 0,3309 14,68 0,5576 0,43 

Воскодавська 28,1 0,3565 16,54 0,6659 0,49 

Горбаківська 24 0,2910 11,51 0,3731 0,33 

Дроздівська 30,5 0,3949 11,68 0,3830 0,39 

Дулібська 14,1 0,1327 5,47 0,0215 0,05 

Жаврівська 14,1 0,1327 17,33 0,7119 0,31 

Красносільська 35,2 0,4700 16,09 0,6397 0,55 

Криничківська 21,3 0,2478 15,93 0,6304 0,40 

Курозванівська 18,2 0,1982 16,39 0,6572 0,36 

Липківська 22,9 0,2734 11,03 0,3452 0,31 

Майківська 27,9 0,3533 13,91 0,5128 0,43 

Малинівська 12,2 0,1023 13,66 0,4983 0,23 

Малятинська 12,1 0,1007 14,2 0,5297 0,23 

Посягвівська 23,1 0,2766 15,36 0,5972 0,41 

Русивельська 17,5 0,1871 11,47 0,3708 0,26 

Рясниківська 13,3 0,1199 14,86 0,5681 0,26 

Садівська 20,9 0,2414 12,79 0,4476 0,33 

Симонівська 30,8 0,3997 13,75 0,5035 0,45 

Синівська 23,7 0,2862 14,7 0,5588 0,40 

Тучинська 31,5 0,4109 12,6 0,4366 0,42 

Федорівська 24,1 0,2926 16,01 0,6350 0,43 
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Берегівська 52,3 0,7434 14,7 0,5588 0,64 

Варковицька 64,8 0,9432 18,3 0,7683 0,85 

Вербська  66,1 0,9640 19,4 0,8324 0,90 

Гірницька 46,4 0,6491 12,6 0,4366 0,53 

Іваннівська 48,2 0,6779 13,5 0,4889 0,58 

Княгининська 64,3 0,9353 18,1 0,7567 0,84 

Майданська 21,5 0,2510 9,3 0,2445 0,25 

Малосадівська 26,6 0,3325 11,6 0,3783 0,35 

Мильчанська 28,7 0,3661 11,9 0,3958 0,38 

Мирогощанська 66,9 0,9768 20,3 0,8847 0,93 

Молодавська 29,6 0,3805 12,1 0,4075 0,39 

Озерянська 48,9 0,6890 13,7 0,5006 0,59 

Плосківська 51,1 0,7242 14,2 0,5297 0,62 

Повчанська  28,4 0,3613 11,5 0,3725 0,37 

Привільненська 46,6 0,6523 12,8 0,4482 0,54 

Птицька 54,8 0,7834 15,2 0,5879 0,68 

Рачинська 47,3 0,6635 13,4 0,4831 0,57 

Сатиївська 47,6 0,6683 13,8 0,5064 0,58 

Семидубська  53,7 0,7658 14,4 0,5413 0,64 

Соснівська 24,1 0,2926 10,6 0,3201 0,31 

Стовпецька 46,5 0,6507 12,7 0,4424 0,54 

Тараканівська 51,6 0,7322 14,1 0,5239 0,62 

Шепетинська 62,4 0,9049 18 0,7509 0,82 

 Білашівська  11,9 0,0975 12,8 0,4482 0,21 

Богдашівська 55,7 0,7978 14,5 0,5471 0,66 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
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 Будеразька  12,5 0,1071 10,7 0,3260 0,19 

Бущанська 8,7 0,0464 13 0,4598 0,15 

Глинська 27,9 0,3533 13,7 0,5006 0,42 

Дерманська Друга 5,9 0,0016 10,7 0,3260 0,02 

ДерманськаПерша 9,5 0,0592 8,3 0,1863 0,10 

Здовбицька 28,6 0,3645 14 0,5180 0,43 

Копитківська 31,5 0,4109 15 0,5763 0,49 

Маломощаницька 6,1 0,0048 5,1 0,0001 0,00 

Миротинська 19,1 0,2126 14,4 0,5413 0,34 

 Новомощаницька  18,4 0,2014 10,5 0,3143 0,25 

Новосілківська  26,3 0,3277 12,2 0,4133 0,37 

 Півченська  11,6 0,0927 10,4 0,3085 0,17 

 П'ятигірська  26,1 0,3245 13,2 0,4715 0,39 

 Спасівська  28,1 0,3565 14,2 0,5297 0,43 

 Старомощаницька  13,2 0,1183 10,5 0,3143 0,19 

 Ступнівська  24,5 0,2990 9,8 0,2736 0,29 

 Уїздецька  21,4 0,2494 12,7 0,4424 0,33 

Мізоцька  48,2 0,6779 18,2 0,7625 0,72 

 Урвенська  31,9 0,4173 12,3 0,4191 0,42 

Великомидська 48 0,6747 15 0,5763 0,62 

Великостидинська 46,4 0,6491 10,2 0,2969 0,44 

Головинська 52,9 0,7530 13,2 0,4715 0,60 

Гутянська 50,1 0,7082 16,1 0,6403 0,67 

Деражненська 51,7 0,7338 10,7 0,3260 0,49 

Дюксинська 46,3 0,6475 9,5 0,2561 0,41 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
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Звіздівська 47 0,6587 17,7 0,7334 0,70 

Злазненська 57,3 0,8233 14,5 0,5471 0,67 

Золотолинська 55 0,7866 9,1 0,2328 0,43 

Малолюбашанська 46 0,6427 7,6 0,1455 0,31 

Маломидська 49 0,6906 8,5 0,1979 0,37 

Малостидинська 60 0,8665 8,6 0,2037 0,42 

Мащанська 61,3 0,8873 11,8 0,3900 0,59 

Мирненська 45,7 0,6379 10,1 0,2910 0,43 

Пеньківська 52,8 0,7514 8 0,1688 0,36 

Підлужненська 57,2 0,8217 7,5 0,1397 0,34 

Пісківська 60 0,8665 6,5 0,0815 0,27 

Постійненська 50 0,7066 14,1 0,5239 0,61 

Яполотьська 54 0,7706 2,6 0,0010 0,03 

Берегівська 30,1 0,3885 16,2 0,6461 0,50 

Бокіймівська 16,8 0,1759 14,3 0,5355 0,31 

Війницька 40,1 0,5484 14 0,5180 0,53 

Владиславівська 12,2 0,1023 19 0,8091 0,29 

Вовницька 8,6 0,0448 17,6 0,7276 0,18 

Добрятинська 33,5 0,4428 16,5 0,6636 0,54 

Довгошиївська 8,2 0,0384 17,1 0,6985 0,16 

Кораблищенська 15,6 0,1567 18 0,7509 0,34 

Малинська 18,4 0,2014 14,1 0,5239 0,32 

Малодорогостаївська 14,3 0,1359 15,9 0,6286 0,29 

Миколаївська 19,7 0,2222 20,1 0,8731 0,44 

Новосілківська 16,6 0,1727 7,7 0,1513 0,16 
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Новоукраїнська 20,6 0,2366 16,6 0,6694 0,40 

Острожецька 30 0,3869 15,1 0,5821 0,47 

Певжівська 16 0,1631 11,8 0,3900 0,25 

Перемилівська 8,1 0,0368 16,6 0,6694 0,16 

Підгаєцька 41,6 0,5723 15,6 0,6112 0,59 

Підлозцівська 9 0,0512 21,8 0,9721 0,22 

Пітушківська 12 0,0991 16,7 0,6752 0,26 

Посниківська 8,5 0,0432 15,9 0,6286 0,16 

Привітненська 5,8 0,0001 17,8 0,7392 0,01 

Пугачівська 11,8 0,0959 14,4 0,5413 0,23 

Радянська 22,8 0,2718 15,7 0,6170 0,41 

Смордвівська 6,9 0,0176 16,2 0,6461 0,11 

Торговицька 12,8 0,1119 14 0,5180 0,24 

Уїздецька 15,5 0,1551 20,9 0,9197 0,38 

Хорупанська 16,2 0,1663 15,9 0,6286 0,32 

Ярославицька 12,7 0,1103 16,6 0,6694 0,27 

Мальованська 16 0,1631 11 0,3434 0,24 

Білашівська 34,52 0,4592 14,38 0,5402 0,50 

Бухарівська 18,23 0,1987 9,7 0,2678 0,23 

Вілійська 8,54 0,0438 19,34 0,8289 0,19 

Вельбівненська 24,89 0,3052 17,64 0,7299 0,47 

Верхівська 18,82 0,2082 13,76 0,5041 0,32 

Грем"яцька 18,09 0,1965 16,27 0,6502 0,36 

Кутянківська 23,68 0,2859 16,87 0,6851 0,44 
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Межиріцька 39,4 0,5372 14,39 0,5407 0,54 

Милятинська 16,72 0,1746 19,11 0,8155 0,38 

Могилянівська 16,83 0,1763 19,95 0,8644 0,39 

Мощаницька 19,55 0,2198 13,78 0,5052 0,33 

Новомалинська 15,36 0,1528 16,51 0,6641 0,32 

Новородчицька 14,22 0,1346 12,77 0,4464 0,25 

Оженинська 28,81 0,3679 19,08 0,8137 0,55 

Плосківська 26,98 0,3386 13,25 0,4744 0,40 

Почапківська 22,52 0,2673 16,58 0,6682 0,42 

Розвазька 20,18 0,2299 15,91 0,6292 0,38 

Сіянцівська 14,09 0,1325 18,4 0,7742 0,32 

Тесівська 33,27 0,4392 13,35 0,4802 0,46 

Українська 25,72 0,3185 15,11 0,5827 0,43 

Хорівська 36,85 0,4964 16,15 0,6432 0,57 

max 68,35 0,999 22,28 

  min 5,8 0,0001 2,6 
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Продовження додатку З 

Таблиця З.3 

Агрегований показник інфраструктури 

 Селищна рада Сільські ради  
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и
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и
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с
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Агрегований  

показник   

      Nі Хі Nі Хі Nі Хі Nі Хі Nі Хі Nі Хі 

 Білокриницька 1 0,25 4 0,8 3 0,42857 15 0,75 4 0,999 1 0,5 3 0,6 0,57 

Бронниківська 1 0,25 4 0,8 3 0,42857 4 0,2 4 0,999 1 0,5 3 0,6 0,47 

Великожитинська 1 0,25 6 1,2 3 0,42857 9 0,45 4 0,999 1 0,5 3 0,6 0,56 

Великоомелянська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 8 0,4 4 0,999 2 0,999 3 0,6 0,44 

Верхівська 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 9 0,45 2 0,5 1 0,5 3 0,6 0,43 

Городищенська 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 3 0,15 4 0,999 0 0,001 3 0,6 0,14 

Городоцька 1 0,25 6 1,2 3 0,42857 11 0,55 4 0,999 1 0,5 5 0,999 0,62 

Грушвицька 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 8 0,4 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,33 

Дядьковицька 1 0,25 4 0,8 2 0,28571 9 0,45 2 0,5 1 0,5 1 0,2 0,39 

Жобринська 1 0,25 4 0,8 3 0,42857 8 0,4 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,36 

Заборольська 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 3 0,15 2 0,5 1 0,5 1 0,2 0,27 

Зорянська 1 0,25 4 0,8 4 0,57143 50 0,999 4 0,999 2 0,999 9 0,999 0,73 

Корнинська 1 0,25 4 0,8 3 0,42857 15 0,75 4 0,999 2 0,999 1 0,999 0,68 

Кустинська 1 0,25 4 0,8 2 0,28571 3 0,15 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,12 
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Новоукраїнська 1 0,25 4 0,8 3 0,42857 10 0,5 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,46 

Малошпаківська 1 0,25 4 0,8 6 0,85714 6 0,3 4 0,999 2 0,999 3 0,6 0,61 

Обарівська 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 10 0,5 4 0,999 0 0,001 1 0,2 0,16 

Олександрійська 1 0,25 4 0,8 3 0,42857 12 0,6 4 0,999 2 0,999 1 0,2 0,52 

Радухівська 1 0,25 4 0,8 4 0,57143 11 0,55 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,18 

Тайкурська 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 4 0,2 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,13 

Шпанівська 1 0,25 3 0,6 4 0,57143 19 0,95 4 0,999 2 0,999 2 0,4 0,61 

Шубківська 1 0,25 3 0,6 5 0,71429 10 0,5 3 0,75 1 0,5 3 0,6 0,53 

Бабинська 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 7 0,35 4 0,999 0 0,001 1 0,2 0,15 

Бочаницька 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 4 0,2 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,11 

Бугринська 1 0,25 3 0,6 4 0,57143 5 0,25 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,14 

Воскодавська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 4 0,2 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,11 

Горбаківська 1 0,25 5 1 4 0,57143 6 0,3 4 0,999 0 0,001 1 0,2 0,19 

Дроздівська 1 0,25 1 0,2 3 0,42857 4 0,2 4 0,999 0 0,001 1 0,2 0,14 

Дулібська 1 0,25 0 0,001 1 0,14286 2 0,1 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,05 

Жаврівська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 5 0,25 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,12 

Красносільська 1 0,25 1 0,2 3 0,42857 7 0,35 3 0,75 1 0,5 3 0,6 0,40 

Криничківська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 5 0,25 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,12 

Курозванівська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 7 0,35 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,11 

Липківська 1 0,25 2 0,4 4 0,57143 9 0,45 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,14 

Майківська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 3 0,15 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,09 
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Малинівська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 5 0,25 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,11 

Малятинська 1 0,25 2 0,4 4 0,57143 6 0,3 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,14 

Посягвівська 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 6 0,3 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,14 

Русивельська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 4 0,2 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,12 

Рясниківська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 5 0,25 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,13 

Садівська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 3 0,15 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,10 

Симонівська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 9 0,45 2 0,5 1 0,5 1 0,2 0,32 

Синівська 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 4 0,2 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,33 

Тучинська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 7 0,35 1 0,25 1 0,5 2 0,4 0,31 

Федорівська 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 2 0,1 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,27 

Берегівська 1 0,25 4 0,8 4 0,57143 16 0,8 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,42 

Варковицька 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 11 0,55 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,42 

Вербська  1 0,25 4 0,8 3 0,42857 20 1 4 0,999 1 0,5 2 0,4 0,56 

Гірницька 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 7 0,35 4 0,999 - 0,001 1 0,2 0,16 

Іваннівська 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 6 0,3 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,39 

Княгининська 1 0,25 7 1,4 7 0,9999 17 0,85 2 0,5 - 0,001 1 0,2 0,23 

Майданська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 2 0,1 1 0,25 - 0,001 1 0,2 0,09 

Малосадівська 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 3 0,15 2 0,5 - 0,001 1 0,2 0,13 

Мильчанська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 5 0,25 2 0,5 - 0,001 1 0,2 0,12 

Мирогощанська 1 0,25 3 0,6 4 0,57143 7 0,35 2 0,5 1 0,5 2 0,4 0,44 

Молодавська 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 4 0,2 3 0,75 - 0,001 1 0,2 0,14 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
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Озерянська 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 4 0,2 3 0,75 - 0,001 1 0,2 0,14 

Плосківська 1 0,25 2 0,4 5 0,71429 12 0,6 2 0,5 - 0,001 1 0,2 0,17 

Повчанська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 6 0,3 2 0,5 - 0,001 1 0,2 0,11 

Привільненська 1 0,25 2 0,4 4 0,57143 3 0,15 4 0,999 - 0,001 1 0,2 0,15 

Птицька 1 0,25 7 1,4 5 0,71429 19 0,95 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,56 

Рачинська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 7 0,35 3 0,75 - 0,001 1 0,2 0,12 

Сатиївська 1 0,25 3 0,6 4 0,57143 12 0,6 2 0,5 - 0,001 1 0,2 0,18 

Семидубська  1 0,25 3 0,6 5 0,71429 15 0,75 1 0,25 - 0,001 1 0,2 0,17 

Соснівська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 4 0,2 4 0,999 - 0,001 1 0,2 0,13 

Стовпецька 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 3 0,15 4 0,999 - 0,001 1 0,2 0,12 

Тараканівська 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 6 0,3 2 0,5 1 0,5 1 0,2 0,33 

Шепетинська   0,25 1 0,2 5 0,71429 14 0,7 7 1,75 1 0,5 1 0,2 0,46 

 Білашівська  1 0,25 1 0,2 1 0,14286 3 0,15 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,11 

Богдашівська 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 2 0,1 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,12 

 Будеразька  1 0,25 2 0,4 3 0,42857 3 0,15 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,34 

Бущанська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 3 0,15 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,29 

Глинська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 3 0,15 2 0,5 1 0,5 1 0,2 0,25 

Дерманська Друга 1 0,25 0 0,001 1 0,14286 2 0,1 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,05 

ДерманськаПерша 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 2 0,1 3 0,75   0,001 1 0,2 0,10 

Здовбицька 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 2 0,1 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,25 

Копитківська 1 0,25 3 0,6 3 0,42857 3 0,15 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,36 

Маломощаницька 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 1 0,05 2 0,5 1 0,5 1 0,2 0,26 

Миротинська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 3 0,15 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,26 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
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 Новомощаницька  1 0,25 1 0,2 1 0,14286 3 0,15 1 0,25   0,001 1 0,2 0,09 

Новосілківська  1 0,25 1 0,2 1 0,14286 2 0,1 2 0,5 1 0,5 1 0,2 0,23 

 Півченська  1 0,25 1 0,2 1 0,14286 2 0,1 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,10 

 П'ятигірська  1 0,25 1 0,2 1 0,14286 3 0,15 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,11 

 Спасівська  1 0,25 2 0,4 2 0,28571 1 0,05 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,11 

 Старомощаницька  1 0,25 1 0,2 0 0,001 2 0,1 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,05 

 Ступнівська  1 0,25 0 0,001 1 0,14286 2 0,1 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,04 

 Уїздецька  1 0,25 2 0,4 2 0,28571 2 0,1 2 0,5 2 0,999 1 0,2 0,31 

Мізоцька  1 0,25 1 0,2 1 0,14286 2 0,1 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,10 

 Урвенська  1 0,25 2 0,4 2 0,28571 3 0,15 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,32 

Великомидська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 7 0,35 2 0,5 1 0,5 2 0,4 0,31 

Великостидинська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 4 0,2 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,28 

Головинська 1 0,25 1 0,2 5 0,71429 15 0,75 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,41 

Гутянська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 7 0,35 2 0,5 1 0,5 1 0,2 0,28 

Деражненська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 19 0,95 2 0,5 1 0,5 2 0,4 0,39 

Дюксинська 1 0,25 2 0,4 4 0,57143 8 0,4 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,34 

Звіздівська 1 0,25 3 0,6 4 0,57143 11 0,55 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,38 

Злазненська 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 9 0,45 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,34 

Золотолинська 1 0,25 3 0,6 3 0,42857 8 0,4 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,14 

Малолюбашанська 1 0,25 3 0,6 3 0,42857 12 0,6 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,15 

Маломидська 1 0,25 3 0,6 2 0,28571 7 0,35 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,32 

Малостидинська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 7 0,35 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,11 

Мащанська 1 0,25 4 0,8 4 0,57143 9 0,45 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,39 

Мирненська 1 0,25 3 0,6 4 0,57143 11 0,55 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,38 

Пеньківська 1 0,25 2 0,4 4 0,57143 5 0,25 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,13 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
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Підлужненська 1 0,25 5 1 5 0,71429 17 0,85 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,19 

Пісківська 1 0,25 2 0,4 4 0,57143 6 0,3 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,14 

Постійненська 1 0,25 1 0,2 3 0,42857 8 0,4 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,30 

Яполотьська 1 0,25 3 0,6 4 0,57143 14 0,7 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,16 

Берегівська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 6 0,3 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,10 

Бокіймівська 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 14 0,7 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,31 

Війницька 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 5 0,25 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,28 

Владиславівська 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 6 0,3 4 0,999 0 0,001 1 0,2 0,15 

Вовницька 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 6 0,3 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,13 

Добрятинська 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 7 0,35 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,15 

Довгошиївська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 6 0,3 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,30 

Кораблищенська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 6 0,3 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,12 

Малинська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 5 0,25 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,28 

Малодорогостаївська 1 0,25 3 0,6 1 0,14286 2 0,1 4 0,999 

 

0,001 1 0,2 0,12 

Миколаївська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 9 0,45 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,32 

Новосілківська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 7 0,35 3 0,75   0,001 1 0,2 0,13 

Новоукраїнська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 3 0,15 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,30 

Острожецька 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 8 0,4 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,31 

Певжівська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 15 0,75 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,13 

Перемилівська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 6 0,3 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,13 

Підгаєцька 1 0,25 3 0,6 1 0,14286 5 0,25 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,34 

Підлозцівська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 8 0,4 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,34 

Пітушківська 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 3 0,15 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,12 

Посниківська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 3 0,15 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,26 

Привітненська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 4 0,2 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,30 



669 

 

продовження табл.З.3 

Пугачівська 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 11 0,55 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,42 

Радянська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 3 0,15 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,11 

Смордвівська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 6 0,3 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,30 

Торговицька 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 4 0,2 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,27 

Уїздецька 1 0,25 2 0,4 2 0,28571 4 0,2 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,33 

Хорупанська 1 0,25 2 0,4 3 0,42857 4 0,2 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,36 

Ярославицька 1 0,25 4 0,8 4 0,57143 10 0,5 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,48 

Мальованська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 2 0,1 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,25 

Білашівська 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 2 0,1 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,10 

Бухарівська 1 0,25 3 0,6 1 0,14286 3 0,15 4 0,999 0 0,001 1 0,2 0,13 

Вілійська 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 1 0,05 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,10 

Вельбівненська 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 2 0,1 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,23 

Верхівська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 1 0,05 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,08 

Грем"яцька 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 2 0,1 4 0,999 1 0,5 1 0,2 0,28 

Кутянківська 1 0,25 3 0,6 1 0,14286 3 0,15 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,11 

Межиріцька 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 2 0,1 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,23 

Милятинська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 1 0,05 3 0,75 0 0,001 1 0,2 0,09 

Могилянівська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 1 0,05 1 0,25 1 0,5 2 0,4 0,21 

Мощаницька 1 0,25 3 0,6 1 0,14286 3 0,15 4 0,999 0 0,001 1 0,2 0,13 

Новомалинська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 2 0,1 1 0,25 0 0,001 1 0,2 0,09 

Новородчицька 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 2 0,1 2 0,5 0 0,001 1 0,2 0,11 

Оженинська 1 0,25 1 0,2 2 0,28571 4 0,2 1 0,25 2 0,999 2 0,4 0,31 

Плосківська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 1 0,05 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,19 

Почапківська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 1 0,05 2 0,5 1 0,5 1 0,2 0,21 

Розвазька 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 1 0,05 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,19 
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Сіянцівська 1 0,25 2 0,4 1 0,14286 2 0,1 1 0,25 1 0,5 1 0,2 0,23 

Тесівська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 1 0,05 3 0,75 0,00 0,001 1 0,2 0,09 

Українська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 1 0,05 3 0,75 1 0,5 1 0,2 0,22 

Хорівська 1 0,25 1 0,2 1 0,14286 2 0,1 2 0,5 1 0,5 1 0,2 0,23 
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Таблиця З.4 

Агрегований показник оцінки транспортного забезпечення 

Селищна рала 

Відстань до 

районного 

центру, км 

Час доїзду до районного центру, хв 

Відстань до 

обласного 

центру міста 

Рівне 

 

Час доїзду до 

обласного центру 

міста Рівне, хв 

Агрегований 

показник 

 

 

  
Nі 

 
Хі Nі Хі Nі Хі Nі Хі   

Білокриницька 10 0,8780 13 0,8919 10 0,9783 13 0,9794 0,9307 

Бронниківська 15 0,8171 18 0,8243 15 0,9239 18 0,9278 0,8717 

Великожитинська 9 0,8902 13 0,8919 9 0,9891 13 0,9794 0,9365 

Великоомелянська 9 0,8902 11 0,9189 9 0,9891 11 1,0000 0,9484 

Верхівська 16 0,8049 18 0,8243 16 0,9130 18 0,9278 0,8659 

Городищенська 10 0,8780 13 0,8919 10 0,9783 13 0,9794 0,9307 

Городоцька 14 0,8293 18 0,8243 14 0,9348 18 0,9278 0,8775 

Грушвицька 18 0,7805 19 0,8108 18 0,8913 19 0,9175 0,8482 

Дядьковицька 19 0,7683 24 0,7432 19 0,8804 24 0,8660 0,8123 

Жобринська 40 0,5122 42 0,5000 40 0,6522 42 0,6804 0,5806 

Заборольська 13 0,8415 16 0,8514 13 0,9457 16 0,9485 0,8953 

Зорянська 21 0,7439 22 0,7703 21 0,8587 22 0,8866 0,8127 

Корнинська 8 0,9024 11 0,9189 8 1,0000 11 0,9900 0,9519 

Кустинська 14 0,8293 17 0,8378 14 0,9348 17 0,9381 0,8835 

Малошпаківська 22 0,7317 23 0,7568 22 0,8478 23 0,8763 0,8009 

Новоукраїнська 15 0,8171 20 0,7973 15 0,9239 20 0,9072 0,8596 

Обарівська 11 0,8659 16 0,8514 11 0,9674 16 0,9485 0,9069 

Олександрійська 16 0,8049 19 0,8108 16 0,9130 19 0,9175 0,8599 



672 

 

Продовження табл.З.4 

Радухівська 33 0,5976 38 0,5541 33 0,7283 38 0,7216 0,6459 

Тайкурська 15 0,8171 19 0,8108 15 0,9239 19 0,9175 0,8657 

Шпанівська 8 0,9024 14 0,8784 8 1,0000 14 0,9691 0,9362 

Шубківська 24 0,7073 29 0,6757 24 0,8261 29 0,8144 0,7530 

Бабинська 15 0,8171 12 0,9054 19 0,8804 19 0,9175 0,8792 

Бочаницька 10 0,8780 13 0,8919 41 0,6413 41 0,6907 0,7674 

Бугринська 19 0,7683 20 0,7973 30 0,7609 31 0,7938 0,7799 

Воскодавська 8 0,9024 10 0,9324 34 0,7174 32 0,7835 0,8293 

Горбаківська 8 0,9024 8 0,9595 27 0,7935 26 0,8454 0,8730 

Дроздівська 17 0,7927 26 0,7162 42 0,6304 48 0,6186 0,6859 

Дулібська 10 0,8780 12 0,9054 42 0,6304 41 0,6907 0,7671 

Жаврівська 14 0,8293 17 0,8378 45 0,5978 46 0,6392 0,7178 

Красносільська 14 0,8293 15 0,8649 49 0,5543 45 0,6495 0,7129 

Криничківська 19 0,7683 28 0,6892 30 0,7609 41 0,6907 0,7263 

Курозванівська 6 0,9268 7 0,9730 39 0,6630 37 0,7320 0,8134 

Липківська 16 0,8049 26 0,7162 43 0,6196 50 0,5979 0,6798 

Майківська 13 0,8415 16 0,8514 45 0,5978 46 0,6392 0,7233 

Малинівська 13 0,8415 16 0,8514 39 0,6630 38 0,7216 0,7652 

Малятинська 23 0,7195 26 0,7162 41 0,6413 50 0,5979 0,6667 

Посягвівська 26 0,6829 30 0,6622 36 0,6957 40 0,7010 0,6853 

Русивельська 18 0,7805 17 0,8378 47 0,5761 42 0,6804 0,7115 

Рясниківська 17 0,7927 15 0,8649 25 0,8152 26 0,8454 0,8291 

Садівська 22 0,7317 27 0,7027 33 0,7283 40 0,7010 0,7158 

Симонівська 6 0,9268 8 0,9595 37 0,6848 36 0,7423 0,8199 

Синівська 8 0,9024 8 0,9595 37 0,6848 33 0,7732 0,8229 

Тучинська 16 0,8049 20 0,7973 29 0,7717 35 0,7526 0,7813 
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Федорівська 12 0,8537 10 0,9324 42 0,6304 35 0,7526 0,7839 

Берегівська 34 0,5854 31 0,6486 79 0,2283 70 0,3918 0,4293 

Варковицька 23 0,7195 21 0,7838 29 0,7717 29 0,8144 0,7716 

Вербська  22 0,7317 20 0,7973 66 0,3696 54 0,5567 0,5886 

Гірницька 12 0,8537 12 0,9054 57 0,4674 51 0,5876 0,6788 

Іваннівська 25 0,6951 24 0,7432 41 0,6413 47 0,6289 0,6756 

Княгининська 41 0,5000 42 0,5000 76 0,2609 60 0,4948 0,4238 

Майданська 30 0,6341 28 0,6892 74 0,2826 80 0,2887 0,4345 

Малосадівська 10 0,8780 12 0,9054 54 0,5000 46 0,6392 0,7100 

Мильчанська 25 0,6951 28 0,6892 69 0,3370 80 0,2887 0,4646 

Мирогощанська 9 0,8902 10 0,9324 47 0,5761 45 0,6495 0,7465 

Молодавська 13 0,8415 15 0,8649 34 0,7174 38 0,7216 0,7835 

Озерянська 29 0,6463 34 0,6081 30 0,7609 43 0,6701 0,6691 

Плосківська 39 0,5244 44 0,4730 24 0,8261 33 0,7732 0,6309 

Повчанська  21 0,7439 24 0,7432 65 0,3804 58 0,5155 0,5738 

Привільненська 9 0,8902 9 0,9459 38 0,6739 32 0,7835 0,8166 

Птицька 18 0,7805 17 0,8378 62 0,4130 51 0,5876 0,6312 

Рачинська 5 0,9390 7 0,9730 43 0,6196 38 0,7216 0,7995 

Сатиївська 29 0,6463 26 0,7162 30 0,7609 34 0,7629 0,7200 

Семидубська  10 0,8780 10 0,9324 55 0,4891 49 0,6082 0,7025 

Соснівська 21 0,7439 22 0,7703 67 0,3587 80 0,2887 0,4935 

Стовпецька 27 0,6707 27 0,7027 71 0,3152 70 0,3918 0,4912 

Тараканівська 7 0,9146 7 0,9730 51 0,5326 41 0,6907 0,7564 

Шепетинська 29 0,6463 24 0,7432 74 0,2826 80 0,2887 0,4449 

Білашівська  22 0,7317 28 0,6892 35 0,7065 43 0,6701 0,6990 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
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Богдашівська 5 0,9390 8 0,9595 14 0,9348 17 0,9381 0,9428 

Будеразька  28 0,6585 35 0,5946 41 0,6413 50 0,5979 0,6225 

Бущанська 30 0,6341 38 0,5541 43 0,6196 53 0,5670 0,5927 

Глинська 23 0,7195 32 0,6351 36 0,6957 47 0,6289 0,6687 

Дерманська Друга 27 0,6707 33 0,6216 39 0,6630 49 0,6082 0,6404 

ДерманськаПерша 22 0,7317 28 0,6892 35 0,7065 44 0,6598 0,6963 

Здовбицька 4 0,9512 6 0,9865 17 0,9022 22 0,8866 0,9308 

Копитківська 14 0,8293 16 0,8514 24 0,8261 30 0,8041 0,8275 

Маломощаницька 37 0,5488 45 0,4595 50 0,5435 60 0,4948 0,5103 

Миротинська 16 0,8049 18 0,8243 29 0,7717 34 0,7629 0,7906 

Новомощаницька  29 0,6463 36 0,5811 42 0,6304 52 0,5773 0,6080 

Новосілківська  20 0,7561 26 0,7162 30 0,7609 40 0,7010 0,7331 

Півченська  23 0,7195 29 0,6757 36 0,6957 44 0,6598 0,6873 

П'ятигірська  5 0,9390 10 0,9324 15 0,9239 19 0,9175 0,9282 

Спасівська  25 0,6951 31 0,6486 38 0,6739 47 0,6289 0,6612 

Старомощаницька  26 0,6829 32 0,6351 38 0,6739 47 0,6289 0,6548 

Ступнівська  32 0,6098 39 0,5405 45 0,5978 54 0,5567 0,5755 

Уїздецька  86 0,0010 79 0,0010 61 0,4239 61 0,4845 0,0213 

Мізоцька  19 0,7683 21 0,7838 32 0,7391 93 0,1546 0,5122 

Урвенська  11 0,8659 14 0,8784 24 0,8261 30 0,8041 0,8431 

Великомидська 40 0,5122    37   0,5703 70 0,3261 60 0,4928 0,4655 

Великостидинська 35 0,5732 32   0,6324 78 0,2391 67 0,4219 0,4373 

Головинська 14 0,8293 13   0,8935 48 0,5652 41 0,6878 0,7326 

Гутянська 54 0,3415 50   0,3962 100 0,0010 86 0,2268 0,0744 

Деражненська 40 0,5122   37   0,5703 40 0,6522 34 0,7588 0,6166 

Дюксинська 38 0,5366   35   0,5951 49 0,5543 42 0,6790 0,5888 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
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Звіздівська 35 0,5732  32   0,6324 52 0,5217 45 0,6524 0,5927 

Злазненська 25 0,6951 23   0,7568 65 0,3804 56 0,5371 0,5726 

Золотолинська 28 0,6585 26   0,7195 68 0,3478 58 0,5105 0,5386 

Малолюбашанська 6 0,9268   6   0,9930 35 0,7065 30 0,8031 0,8501 

Маломидська 42 0,4878 75   0,0481 82 0,1957 71 0,3864 0,2052 

Малостидинська 28 0,6585 63   0,2222 68 0,3478 58 0,5105 0,4015 

Мащанська 10 0,8780 32   0,6324 35 0,7065 30 0,8031 0,7492 

Мирненська 15 0,8171 43   0,4832 47 0,5761 40 0,6967 0,6309 

Пеньківська 25 0,6951 60   0,2595 65 0,3804 56 0,5371 0,4381 

Підлужненська 15 0,8171 44   0,4708 48 0,5652 41 0,6878 0,6219 

Пісківська 12 0,8537 49   0,4086 53 0,5109 46 0,6435 0,5819 

Постійненська 35 0,5732 46   0,4459 50 0,5435 43 0,6701 0,5524 

Яполотьська 25 0,6951   63   0,2222 68 0,3478 58 0,5105 0,4069 

Берегівська 5 0,9390 5 1,0000 61 0,4239 52 0,5773 0,6924 

Бокіймівська 12 0,8537 13 0,8919 67 0,3587 70 0,3918 0,5719 

Війницька 14 0,8293 15 0,8649 70 0,3261 71 0,3814 0,5465 

Владиславівська 10 0,8780 14 0,8784 42 0,6304 49 0,6082 0,7374 

Вовницька 26 0,6829 34 0,6081 82 0,1957 81 0,2784 0,3878 

Добрятинська 8 0,9024 10 0,9324 64 0,3913 57 0,5258 0,6450 

Довгошиївська 24 0,7073 29 0,6757 55 0,4891 57 0,5258 0,5921 

Кораблищенська 18 0,7805 21 0,7838 34 0,7174 39 0,7113 0,7475 

Малинська 33 0,5976 35 0,5946 63 0,4022 72 0,3711 0,4799 

Малодорогостаївська 6 0,9268 8 0,9595 59 0,4457 49 0,6082 0,7007 

Миколаївська 21 0,7439 30 0,6622 74 0,2826 71 0,3814 0,4800 

Новосілківська 35 0,5732 44 0,4730 68 0,3478 65 0,4433 0,4522 
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Новоукраїнська 26 0,6829 33 0,6216 48 0,5652 49 0,6082 0,6181 

Острожецька 13 0,8415 13 0,8919 66 0,3696 53 0,5670 0,6297 

Певжівська 25 0,6951 24 0,7432 78 0,2391 65 0,4433 0,4838 

Перемилівська 27 0,6707 37 0,5676 64 0,3913 71 0,3814 0,4882 

Підгаєцька 32 0,6098 40 0,5270 59 0,4457 62 0,4742 0,5105 

Підлозцівська 7 0,9146 7 0,9730 49 0,5543 40 0,7010 0,7669 

Пітушківська 56 0,3171 64 0,2027 100 0,0100 98 0,1031 0,0902 

Посниківська 26 0,6829 32 0,6351 51 0,5326 52 0,5773 0,6043 

Привітненська 17 0,7927 20 0,7973 57 0,4674 59 0,5052 0,6215 

Пугачівська 19 0,7683 30 0,6622 72 0,3043 71 0,3814 0,4930 

Радянська 10 0,8780 12 0,9054 63 0,4022 52 0,5773 0,6555 

Смордвівська 23 0,7195 24 0,7432 76 0,2609 65 0,4433 0,4987 

Торговицька 9 0,8902 10 0,9324 61 0,4239 54 0,5567 0,6653 

Уїздецька 25 0,6951 29 0,6757 81 0,2065 76 0,3299 0,4229 

Хорупанська 24 0,7073 33 0,6216 61 0,4239 67 0,4227 0,5298 

Ярославицька 10 0,8780 12 0,9054 55 0,4891 48 0,6186 0,7003 

Мальованська 27 0,6707 31 0,6486 80 0,2174 72 0,3711 0,4328 

Білашівська 39 0,5244 40 0,5270 35 0,7065 43 0,6701 0,6014 

Бухарівська 25 0,6951 28 0,6892 47 0,5761 46 0,6392 0,6481 

Вілійська 18 0,7805 17 0,8378 30 0,7609 34 0,7629 0,7849 

Вельбівненська 34 0,5854 66 0,1757 78 0,2391 108 0,0100 0,1252 

Верхівська 45 0,4512 45 0,4595 58 0,4565 59 0,5052 0,4676 

Грем"яцька 9 0,8902 8 0,9595 37 0,6848 38 0,7216 0,8060 

Кутянківська 22 0,7317 26 0,7162 66 0,3696 68 0,4124 0,5316 

Межиріцька 6 0,9268 8 0,9595 50 0,5435 52 0,5773 0,7268 

Милятинська 19 0,7683 21 0,7838 48 0,5652 47 0,6289 0,6802 
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Могилянівська 15 0,8171 16 0,8514 59 0,4457 60 0,4948 0,6258 

Мощаницька 13 0,8415 14 0,8784 54 0,5000 55 0,5464 0,6703 

Новомалинська 14 0,8293 16 0,8514 58 0,4565 59 0,5052 0,6352 

Новородчицька 24 0,7073 33 0,6216 69 0,3370 75 0,3402 0,4738 

Оженинська 13 0,8415 15 0,8649 43 0,6196 47 0,6289 0,7297 

Плосківська 23 0,7195 25 0,7297 35 0,7065 43 0,6701 0,7061 

Почапківська 19 0,7683 23 0,7568 50 0,5435 53 0,5670 0,6506 

Розвазька 5 0,9390 5 1,0000 50 0,5435 50 0,5979 0,7432 

Сіянцівська 22 0,7317 24 0,7432 45 0,5978 44 0,6598 0,6806 

Тесівська 24 0,7073 27 0,7027 42 0,6304 41 0,6907 0,6821 

Українська 21 0,7439 22 0,7703 39 0,6630 45 0,6495 0,7048 

Хорівська 9 0,8902 13 0,8919 45 0,5978 43 0,6701 0,7510 

max 86 

 

79 

 

100 

 

108 

  min 4 

 

5 

 

8 

 

11 
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Таблиця З.5 

грегований показник безробіття 

Сілька (селищна ) рада  Базовий показник  Нормованихй показник 

  Nі Хі 

Білокриницька 3,8 0,96 

Бронниківська 5,28 0,94 

Великожитинська 8,83 0,88 

Великоомелянська 20,02 0,72 

Верхівська 6,46 0,92 

Городищенська 19,28 0,73 

Городоцька 6,32 0,92 

Грушвицька 12,98 0,82 

Дядьковицька 5,88 0,93 

Жобринська 15,34 0,79 

Заборольська 27,43 0,61 

Зорянська 14,89 0,79 

Корнинська 4,1 0,95 

Кустинська 19,36 0,73 

Малошпаківська 33 0,52 

Новоукраїнська 8,23 0,89 

Обарівська 2,93 0,97 

Олександрійська 3,78 0,96 

Радухівська 16,46 0,77 

Тайкурська 21,97 0,69 

Шпанівська 20,51 0,71 

Шубківська 10,09 0,86 

Бабинська 20,8 0,70 

Бочаницька 37,3 0,46 

Бугринська 38 0,45 

Воскодавська 33,5 0,51 

Горбаківська 39,5 0,43 

Дроздівська 30,3 0,56 

Дулібська 34 0,51 

Жаврівська 22,9 0,67 

Красносільська 20,5 0,71 

Криничківська 25 0,64 

Курозванівська 23,6 0,66 

Липківська 15,2 0,79 

Майківська 40,2 0,41 

Малинівська 40,6 0,41 

Малятинська 37,6 0,45 
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Посягвівська 35,6 0,48 

Русивельська 16,6 0,77 

Рясниківська 34,6 0,50 

Садівська 10,4 0,86 

Симонівська 6,8 0,91 

Синівська 42,2 0,39 

Тучинська 32,2 0,53 

Федорівська 40,4 0,41 

Берегівська 24,6 0,65 

Варковицька 29,7 0,57 

Вербська  34,1 0,51 

Гірницька 22,8 0,67 

Іваннівська 25,2 0,64 

Княгининська 32,5 0,53 

Майданська 7,2 0,91 

Малосадівська 10,2 0,86 

Мильчанська 10,8 0,85 

Мирогощанська 38,7 0,44 

Молодавська 11,1 0,85 

Озерянська 10,1 0,86 

Плосківська 20,6 0,71 

Повчанська  21,3 0,70 

Привільненська 29,5 0,57 

Птицька 30,3 0,56 

Рачинська 22,8 0,67 

Сатиївська 23,1 0,67 

Семидубська  26,8 0,61 

Соснівська 17,5 0,75 

Стовпецька 21,6 0,69 

Тараканівська 24,4 0,65 

Шепетинська 33,4 0,52 

 Білашівська  38,4 0,44 

Богдашівська 12,5 0,83 

 Будеразька  35,6 0,48 

Бущанська 41,1 0,40 

Глинська 24,9 0,64 

Дерманська Друга 43,8 0,36 

ДерманськаПерша 38,1 0,45 

Здовбицька 26,7 0,62 

Копитківська 21,1 0,70 

Маломощаницька 43,8 0,36 

Миротинська 34,1 0,51 

 Новомощаницька  38,8 0,44 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
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Новосілківська  30,2 0,56 

 Півченська  21,4 0,70 

 П'ятигірська  36,5 0,47 

 Спасівська  25,1 0,64 

 Старомощаницька  13,1 0,82 

 Ступнівська  41,3 0,40 

 Уїздецька  12,2 0,83 

Мізоцька  29,7 0,57 

 Урвенська  23,1 0,67 

Великомидська 26,9 0,61 

Великостидинська 5,2 0,94 

Головинська 10,2 0,86 

Гутянська 15 0,79 

Деражненська 18 0,75 

Дюксинська 28 0,60 

Звіздівська 20 0,72 

Злазненська 40 0,42 

Золотолинська 39 0,43 

Малолюбашанська 17 0,76 

Маломидська 3,5 0,96 

Малостидинська 5,5 0,93 

Мащанська 5 0,94 

Мирненська 2,3 0,98 

Пеньківська 3,2 0,97 

Підлужненська 3,2 0,97 

Пісківська 20 0,72 

Постійненська 3 0,97 

Яполотьська 28,5 0,59 

Берегівська 21,46 0,69 

Бокіймівська 45,46 0,34 

Війницька 22,86 0,67 

Владиславівська 57,18 0,16 

Вовницька 0,33 0,99 

Добрятинська 11,8 0,84 

Довгошиївська 29,41 0,58 

Кораблищенська 34,94 0,49 

Малинська 50,39 0,26 

Малодорогостаївська 32,34 0,53 

Миколаївська 22,37 0,68 

Новосілківська 29,8 0,57 

Новоукраїнська 27,69 0,60 

Острожецька 27,49 0,60 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
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Певжівська 27,56 0,60 

Перемилівська 35,89 0,48 

Підгаєцька 8,99 0,88 

Підлозцівська 67,86 0,01 

Пітушківська 58,73 0,14 

Посниківська 47,59 0,30 

Привітненська 41,96 0,39 

Пугачівська 40,66 0,41 

Радянська 40,61 0,41 

Смордвівська 57,49 0,16 

Торговицька 10,03 0,87 

Уїздецька 46,02 0,33 

Хорупанська 54,44 0,20 

Ярославицька 45,8 0,33 

Мальованська 37,61 0,45 

Білашівська 22,27 0,68 

Бухарівська 26,57 0,62 

Вілійська 36,84 0,47 

Вельбівненська 42,36 0,38 

Верхівська 44,83 0,35 

Грем"яцька 33,08 0,52 

Кутянківська 23,36 0,67 

Межиріцька 12,23 0,83 

Милятинська 20,76 0,71 

Могилянівська 32,96 0,52 

Мощаницька 4,73 0,94 

Новомалинська 43,7 0,36 

Новородчицька 37,27 0,46 

Оженинська 14,3 0,80 

Плосківська 2,74 0,97 

Почапківська 41,18 0,40 

Розвазька 40,95 0,40 

Сіянцівська 40,34 0,41 

Тесівська 19,94 0,72 

Українська 28,23 0,59 

Хорівська 23,34 0,67 

max 67,86 

 min 0,33 
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Таблиця З.6 

Розрахунок інтегрованих показників соціо-економічного стану СНП агросфери ЗВУ 

 

АП 

демографічні 

АП 

інфраструктурні  

АП 

забез.інтел.ресурс 

АП 

трансп.забез 

АП 

безробіття  І П Відстань  

Білокриницька          0,45   0,57 0,80 0,93 0,96   0,71 10 

Бронниківська          0,31   0,47 0,65 0,87  0,94   0,60 15 

Великожитинська          0,38   0,56 0,81 0,94 0,88   0,68 9 

Великоомелянська          0,38   0,44 0,79 0,95  0,72   0,62 9 

Верхівська          0,32   0,43 0,90 0,87    0,92   0,63 16 

Городищенська          0,37   0,14 0,71 0,93          0,73   0,48 10 

Городоцька          0,48   0,62 0,78 0,88          0,92   0,71 14 

Грушвицька          0,24   0,33 0,45 0,85          0,82   0,48 18 

Дядьковицька          0,28   0,39 0,75 0,81          0,93   0,57 19 

Жобринська          0,34   0,36 0,75 0,58          0,79   0,53 40 

Заборольська          0,33   0,27 0,65 0,90          0,61   0,50 13 

Зорянська          0,51   0,73 0,86 0,81          0,79   0,73 21 

Корнинська          0,49   0,68 0,81 0,95          0,95   0,75 8 

Кустинська          0,41   0,12 0,76 0,88          0,73   0,48 14 

Малошпаківська          0,31   0,61 0,71 0,80          0,52   0,56 22 

Новоукраїнська          0,33   0,46 0,71 0,86          0,89   0,61 15 

Обарівська          0,46   0,16 0,82 0,91          0,97   0,56 11 

Олександрійська          0,48   0,52 0,91 0,86          0,96   0,71 16 

Радухівська          0,35   0,18 0,71 0,65          0,77   0,47 33 

Тайкурська          0,33   0,13 0,63 0,87          0,69   0,43 15 

Шпанівська          0,45   0,61 0,74 0,94          0,71   0,67 8 

Шубківська          0,38   0,53 0,65 0,75          0,86   0,61 24 
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Бабинська          0,40   0,15 0,52 0,88          0,70   0,46 19 

Бочаницька          0,32   0,11 0,12 0,77          0,46   0,27 41 

Бугринська          0,43   0,14 0,43 0,78          0,45   0,39 30 

Воскодавська          0,30   0,11 0,49 0,83          0,51   0,37 34 

Горбаківська          0,39   0,19 0,33 0,87          0,43   0,39 27 

Дроздівська          0,32   0,14 0,39 0,69          0,56   0,37 42 

Дулібська          0,15   0,05 0,05 0,77          0,51   0,17 42 

Жаврівська          0,33   0,12 0,31 0,72          0,67   0,35 45 

Красносільська          0,33   0,40 0,55 0,71          0,71   0,52 49 

Криничківська          0,28   0,12 0,40 0,73          0,64   0,36 30 

Курозванівська          0,33   0,11 0,36 0,81          0,66   0,38 39 

Липківська          0,29   0,14 0,31 0,68          0,79   0,37 43 

Майківська          0,27   0,09 0,43 0,72          0,41   0,32 45 

Малинівська          0,31   0,11 0,23 0,77          0,41   0,30 39 

Малятинська          0,29   0,14 0,23 0,67          0,45   0,31 41 

Посягвівська          0,32   0,14 0,41 0,69          0,48   0,36 36 

Русивельська          0,29   0,12 0,26 0,71          0,77   0,34 47 

Рясниківська          0,31   0,13 0,26 0,83          0,50   0,33 25 

Садівська          0,31   0,10 0,33 0,72          0,86   0,36 33 

Симонівська          0,38   0,32 0,45 0,82          0,91   0,53 37 

Синівська          0,33   0,33 0,40 0,82          0,39   0,43 37 

Тучинська          0,35   0,31 0,42 0,78          0,53   0,45 29 

Федорівська          0,27   0,27 0,43 0,78          0,41   0,40 42 

Берегівська          0,15   0,42 0,64 0,43          0,65   0,41 79 

Варковицька          0,38   0,42 0,85 0,77          0,57   0,57 29 

Вербська           0,47   0,56 0,90 0,59          0,51   0,59 66 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
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Іваннівська          0,34   0,39 0,58 0,68          0,64   0,51 41 

Гірницька          0,26   0,16 0,53 0,68          0,67   0,40 57 

Княгининська          0,39   0,23 0,84 0,42          0,53   0,44 76 

Майданська          0,14   0,09 0,25 0,43          0,91   0,26 74 

Малосадівська          0,24   0,13 0,35 0,71          0,86   0,37 54 

Мильчанська          0,30   0,12 0,38 0,46          0,85   0,35 69 

Мирогощанська          0,45   0,44 0,93 0,75          0,44   0,57 47 

Молодавська          0,27   0,14 0,39 0,78          0,85   0,40 34 

Озерянська          0,32   0,14 0,59 0,67          0,86   0,43 30 

Плосківська          0,36   0,17 0,62 0,63          0,71   0,44 24 

Повчанська           0,28   0,11 0,37 0,57          0,70   0,34 65 

Привільненська          0,39   0,15 0,54 0,82          0,57   0,43 38 

Птицька          0,42   0,56 0,68 0,63          0,56   0,56 62 

Рачинська          0,32   0,12 0,57 0,80          0,67   0,41 43 

Сатиївська          0,32   0,18 0,58 0,72          0,67   0,44 30 

Семидубська           0,35   0,17 0,64 0,70          0,61   0,44 55 

Соснівська          0,19   0,13 0,31 0,49          0,75   0,31 67 

Стовпецька          0,32   0,12 0,54 0,49          0,69   0,37 71 

Тараканівська          0,35   0,33 0,62 0,76          0,65   0,51 51 

Шепетинська          0,53   0,46 0,82 0,44          0,52   0,54 74 

 Білашівська           0,28   0,11 0,21 0,70          0,44   0,29 35 

Богдашівська          0,55   0,12 0,66 0,94          0,83   0,51 14 

 Будеразька           0,29   0,34 0,19 0,62          0,48   0,35 41 

Бущанська          0,38   0,29 0,15 0,59          0,40   0,33 43 

Глинська          0,45   0,25 0,42 0,67          0,64   0,46 36 

Дерманська Друга          0,27   0,05 0,02 0,64          0,36   0,15 39 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
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Копитківська          0,48   0,36 0,49 0,83          0,70   0,55 24 

ДерманськаПерша          0,18   0,10 0,10 0,70          0,45   0,23 35 

Здовбицька          0,57   0,25 0,43 0,93          0,62   0,51 17 

Маломощаницька          0,11   0,26 0,00 0,51          0,36   0,08 50 

Миротинська          0,46   0,26 0,34 0,79          0,51   0,44 29 

 Новомощаницька           0,19   0,09 0,25 0,61          0,44   0,26 42 

Новосілківська           0,02   0,23 0,37 0,73          0,56   0,24 30 

 Півченська           0,16   0,10 0,17 0,69          0,70   0,26 36 

 П'ятигірська           0,34   0,11 0,39 0,93          0,47   0,36 15 

 Спасівська           0,35   0,11 0,43 0,66          0,64   0,37 38 

 Старомощаницька           0,18   0,05 0,19 0,65          0,82   0,24 38 

 Ступнівська           0,30   0,04 0,29 0,58          0,40   0,25 45 

 Уїздецька           0,29   0,31 0,33 0,02          0,83   0,22 61 

Мізоцька           0,41   0,10 0,72 0,51          0,57   0,38 32 

 Урвенська           0,38   0,32 0,42 0,84          0,67   0,49 24 

Великомидська          0,28   0,31 0,62 0,47          0,61   0,43 70 

Великостидинська          0,37   0,28 0,44 0,44          0,94   0,45 78 

Головинська          0,43   0,41 0,60 0,73          0,86   0,58 48 

Гутянська          0,38   0,28 0,67 0,07          0,79   0,33 100 

Деражненська          0,59   0,39 0,49 0,62          0,75   0,55 40 

Дюксинська          0,55   0,34 0,41 0,59          0,60   0,49 49 

Звіздівська          0,53   0,38 0,70 0,59          0,72   0,57 52 

Злазненська          0,64   0,34 0,67 0,57          0,42   0,51 65 

Золотолинська          0,41   0,14 0,43 0,54          0,43   0,36 68 

Малолюбашанська          0,45   0,15 0,31 0,85          0,76   0,42 35 

Маломидська          0,34   0,32 0,37 0,21          0,96   0,38 82 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
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Малостидинська          0,34   0,11 0,42 0,40          0,93   0,36 68 

Мащанська          0,41   0,39 0,59 0,75          0,94   0,58 35 

Мирненська          0,36   0,38 0,43 0,63          0,98   0,52 47 

Пеньківська          0,27   0,13 0,36 0,44          0,97   0,35 65 

Підлужненська          0,50   0,19 0,34 0,62          0,97   0,45 48 

Пісківська          0,41   0,14 0,27 0,58          0,72   0,36 53 

Постійненська          0,60   0,30 0,61 0,55          0,97   0,57 50 

Яполотьська          0,55   0,16 0,03 0,41          0,59   0,23 68 

Берегівська          0,33   0,10 0,50 0,69          0,69   0,38 61 

Бокіймівська          0,32   0,31 0,31 0,57          0,34   0,36 67 

Війницька          0,30   0,28 0,53 0,55          0,67   0,44 70 

Владиславівська          0,32   0,15 0,29 0,74          0,16   0,28 42 

Вовницька          0,34   0,13 0,18 0,39          0,99   0,31 82 

Добрятинська          0,31   0,15 0,54 0,65          0,84   0,42 64 

Довгошиївська          0,36   0,30 0,16 0,59          0,58   0,36 55 

Кораблищенська          0,29   0,12 0,34 0,75          0,49   0,34 34 

Малинська          0,22   0,28 0,32 0,48          0,26   0,30 63 

Малодорогостаївська          0,34   0,12 0,29 0,70          0,53   0,34 59 

Миколаївська          0,37   0,32 0,44 0,48          0,68   0,44 74 

Новосілківська          0,20   0,13 0,16 0,45          0,57   0,26 68 

Новоукраїнська          0,39   0,30 0,40 0,62          0,60   0,44 48 

Острожецька          0,44   0,31 0,47 0,63          0,60   0,48 66 

Певжівська          0,17   0,13 0,25 0,48          0,60   0,28 78 

Перемилівська          0,31   0,13 0,16 0,49          0,48   0,27 64 

Підгаєцька          0,36   0,34 0,59 0,51          0,88   0,50 59 

Підлозцівська          0,45   0,34 0,22 0,77          0,01   0,19 49 
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Пітушківська          0,37   0,12 0,26 0,09          0,14   0,17 100 

Посниківська          0,53   0,26 0,16 0,60          0,30   0,33 51 

Привітненська          0,27   0,30 0,01 0,62          0,39   0,18 57 

Пугачівська          0,31   0,42 0,23 0,49          0,41   0,36 72 

Радянська          0,14   0,11 0,41 0,66          0,41   0,28 63 

Смордвівська          0,37   0,30 0,11 0,50          0,16   0,25 76 

Торговицька          0,28   0,27 0,24 0,67          0,87   0,40 61 

Уїздецька          0,50   0,33 0,38 0,42          0,33   0,39 81 

Хорупанська          0,29   0,36 0,32 0,53          0,20   0,33 61 

Ярославицька          0,35   0,48 0,27 0,70          0,33   0,40 55 

Мальованська          0,13   0,25 0,24 0,43          0,45   0,27 80 

Білашівська          0,25   0,10 0,50 0,60          0,68   0,34 35 

Бухарівська          0,21   0,13 0,23 0,65          0,62   0,30 47 

Вілійська          0,29   0,10 0,19 0,78          0,47   0,29 30 

Вельбівненська          0,37   0,23 0,47 0,13          0,38   0,29 78 

Верхівська          0,21   0,08 0,32 0,47          0,35   0,24 58 

Грем"яцька          0,39   0,28 0,36 0,81          0,52   0,44 37 

Кутянківська          0,36   0,11 0,44 0,53          0,67   0,36 66 

Межиріцька          0,39   0,23 0,54 0,73          0,83   0,49 50 

Милятинська          0,21   0,09 0,38 0,68          0,71   0,32 48 

Могилянівська          0,44   0,21 0,39 0,63          0,52   0,41 59 

Мощаницька          0,29   0,13 0,33 0,67          0,94   0,38 54 

Новомалинська          0,29   0,09 0,32 0,64          0,36   0,28 58 

Новородчицька          0,28   0,11 0,25 0,47          0,46   0,27 69 

Оженинська          0,55   0,31 0,55 0,73          0,80   0,56 43 

Плосківська          0,37   0,19 0,40 0,71          0,97   0,45 35 
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Почапківська          0,21   0,21 0,42 0,65          0,40   0,35 50 

Розвазька          0,33   0,19 0,38 0,74          0,40   0,37 50 

Сіянцівська          0,27   0,23 0,32 0,68          0,41   0,35 45 

Тесівська          0,20   0,09 0,46 0,68          0,72   0,33 42 

Українська          0,31   0,22 0,43 0,70          0,59   0,42 39 

Хорівська          0,41   0,23 0,57 0,75          0,67   0,49 45 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

Нормовані показники екологічної стійкості грунту Гощанського району 

Гощанський район 

8 тур (2001 р.) 9  тур (2006 р.) 

 

 

Назва сільської, 

селищної, міської 

та районної ради 

Екологічна стійкість грунту 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

1. Гощанська 

селищна рада 0,30 0,53 0,40 0,15 0,33 0,22 

2. Бабинська 0,30 1,0 0,55 0,40 0,33 0,36 

3. Бочаницька 0,15 0,05 0,09 0,03 0,27 0,09 

4. Бугринська 0,55 0,93 0,72 0,01 0,20 0,04 

5. Воскодавська 0,50 0,80 0,63 0,04 0,87 0,19 

6. Горбаківська 0,60 1,0 0,77 0,04 0,01 0,02 

7. Дроздівська 0,05 0,01 0,02 0,04 0,07 0,05 

8. Дулібська 0,25 0,53 0,36 0,20 0,60 0,35 

9. Жаврівська 0,25 0,53 0,36 0,04 0,40 0,13 

10. Красносільська 0,05 0,27 0,12 0,05 0,27 0,12 

11.Криничківська* 0,93 0,92 0,92 0,80 0,96 0,88 

12. Курозванівська 0,30 0,67 0,45 0,25 0,53 0,36 

13. Липківська * 0,93 1,0 0,96 1,0 1,0 1,0 

14. Майківська 0,25 0,06 0,12 0,04 0,07 0,05 

15. Малинівська * 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

16. Малятинська * 1,0 1,0 1,0 1,0 0,96 0,98 

17. Посягвівська 0,55 0,80 0,66 0,50 0,67 0,58 

18. Русивельська 0,20 0,13 0,16 0,30 0,20 0,24 

19. Рясниківська 0,40 0,73 0,54 0,20 0,60 0,35 

20. Садівська * 0,80 1,0 0,89 1,0 0,96 0,98 

21. Симонівська 0,55 0,53 0,54 0,70 0,60 0,65 

22. Синівська 0,25 0,60 0,39 0,25 0,67 0,41 

23. Тучинська * 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

24. Федорівська 0,20 0,88 0,42 0,15 0,87 0,36 

 

Примітка: *-  Територія, яка знаходиться у зоні Полісся;  
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Таблиця И.2 

Нормовані показники екологічної стійкості грунту Дубенського району 

Дубенський район 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

 

 

Назва сільської, 

селищної, міської 

та районної ради 

Екологічна стійкість грунту 

 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

1. Дубенська 

районна рада 0,15 0,60 0,30 0,05 0,67 0,18 

2. Берегівська 0,65 1,0 0,81 0,35 1,0 0,59 

3. Варковицька 0,30 0,27 0,28 0,25 0,53 0,36 

4. Вербська 0,04 0,47 0,14 0,03 0,07 0,05 

5. Гірницька 0,04 0,27 0,10 0,02 0,13 0,05 

6. Іваннівська 0,10 0,67 0,26 0,35 1,0 0,59 

7. Княгининська 0,25 0,87 0,47 0,30 0,73 0,47 

8. Майданська 0,04 0,13 0,07 0,01 0,60 0,08 

9. Малосадівська 0,20 0,06 0,11 0,04 0,20 0,09 

10. Мильчанська 0,03 0,40 0,11 0,03 0,67 0,14 

11.Мирогощанська 0,20 0,33 0,26 0,05 0,67 0,18 

12. Молодавська 0,10 0,20 0,14 0,04 0,07 0,05 

13. Озерянська 0,25 0,20 0,22 0,20 0,40 0,28 

14. Плосківська 0,15 0,60 0,30 0,03 0,67 0,14 

15. Повчанська 0,03 0,06 0,04 0,03 0,20 0,08 

16.Привільненська 0,05 0,13 0,08 0,10 0,73 0,27 

17. Птицька 0,15 1,0 0,39 0,10 1,0 0,32 

18. Рачинська 0,20 1,0 0,45 0,10 0,93 0,30 

19. Сатиївська 0,75 1,0 0,87 0,10 0,87 0,29 

20. Семидубська 0,04 0,33 0,11 0,03 0,60 0,13 

21. Смизька 

селищна рада 0,10 0,07 0,08 0,20 0,20 0,20 

22. Соснівська 0,15 0,06 0,09 0,04 0,07 0,05 

23. Стовпецька 0,30 1,0 0,55 0,15 1,0 0,39 

24. Тараканівська 0,05 0,40 0,14 0,45 1,0 0,67 

25. Шепетинська 0,10 1,0 0,32 0,03 1,0 0,17 
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Таблиця И.3 

Нормовані показники екологічної стійкості грунту Здолбунівського  району 

Здолбунівський район 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Екологічна стійкість грунту 

 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

1. Здолбунівська 

міська рада 0,05 0,53 0,16 0,10 0,33 0,18 

2. Білашівська  0,03 0,20 0,08 0,04 0,13 0,07 

3. Богдашівська  0,20 0,93 0,43 0,25 0,60 0,39 

4. Будеразька  0,05 0,93 0,22 0,04 0,13 0,07 

5. Бущанська  0,04 0,20 0,09 0,04 0,06 0,05 

6. Глинська  0,25 0,20 0,22 0,20 0,33 0,26 

7. Дерманська Друга  0,04 0,20 0,09 0,04 0,13 0,07 

8. Дерманська 

Перша  0,05 0,20 0,10 0,04 0,06 0,05 

9. Здовбицька  0,20 0,60 0,35 0,20 0,27 0,23 

10. Копитківська  0,20 0,73 0,38 0,15 0,53 0,28 

11.Маломощаницька  0,03 0,27 0,09 0,04 0,07 0,05 

12. Миротинська  0,35 1,0 0,59 0,30 0,53 0,40 

13. Мізоцька 

селищна рада 0,05 0,06 0,05 0,04 0,20 0,09 

14. Новомощаницька  0,02 0,20 0,06 0,02 0,05 0,03 

15. Новосілківська  0,03 0,53 0,13 0,03 0,04 0,03 

16. Півченська  0,05 0,93 0,22 0,05 0,13 0,08 

17. П'ятигірська  0,02 0,40 0,09 0,02 0,73 0,12 

18. Спасівська  0,15 0,40 0,24 0,05 0,33 0,13 

19.Старомощаницька  0,03 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 

20. Ступнівська  0,04 0,13 0,07 0,10 0,47 0,22 

21. Уїздецька  0,04 0,47 0,14 0,05 0,73 0,19 

22. Урвенська  0,05 0,67 0,18 0,04 0,40 0,13 
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Таблиця И.4 

Нормовані показники екологічної стійкості грунту Костопільського   

району 

Костопільський  район 

8 тур (2006 р.) 9 тур (2010 р.) 

 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Екологічна стійкість грунту 

 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

1. Костопільська 

міська рада 0,93 1,0 0,96 0,93 1,0 0,96 

2. Великомидська  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Великостидинська  1,0 0,96 0,98 0,80 1,0 0,89 

4. Головинська  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5. Гутянська  1,0 0,96 0,98 1,0 0,96 0,98 

6. Деражненська  0,80 0,88 0,84 0,87 0,84 0,85 

7. Дюксинська  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8. Звіздівська  0,73 1,0 0,85 0,73 1,0 0,85 

9. Злазненська  0,67 0,72 0,69 0,80 0,88 0,84 

10. Золотолинська  0,87 0,60 0,72 0,73 0,76 0,74 

11.Малолюбашанська  0,80 1,0 0,89 0,93 1,0 0,96 

12. Маломидська  1,0 0,92 0,96 1,0 0,84 0,92 

13.Малостидинська  0,87 0,72 0,79 1,0 1,0 1,0 

14. Мащанська  1,0 1,0 1,0 0,93 1,0 0,96 

15. Мирненська  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

16. Пеньківська  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

17. Підлужненська  0,73 0,92 0,82 0,73 0,80 0,76 

18. Пісківська  0,80 0,92 0,86 0,93 0,84 0,88 

19. Постійненська  0,67 0,96 0,80 0,93 0,96 0,94 

20. Яполотська  0,87 0,96 0,91 0,80 0,92 0,86 
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Таблиця И.5 

Нормовані показники екологічної стійкості грунту Млинівського  

району 

Млинівський  район 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

 

 

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Екологічна стійкість грунту 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН (КСІ) 

 

АП 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

1. Млинівська селищна 

рада 0,15 0,33 0,22 0,04 0,67 0,16 

2. Берегівська  0,55 0,40 0,47 0,60 0,87 0,72 

3. Бокіймівська  0,20 0,20 0,20 0,04 0,40 0,13 

4. Війницька  0,04 0,40 0,13 0,05 0,53 0,16 

5. Владиславівська  0,04 0,27 0,10 0,03 0,04 0,03 

6. Вовницька  0,05 0,67 0,18 0,20 0,80 0,40 

7. Добрятинська  0,04 0,40 0,13 0,03 0,33 0,10 

8. Довгошиївська  0,03 0,33 0,10 0,03 0,73 0,15 

9. Кораблищенська  0,05 0,47 0,15 0,04 0,60 0,15 

10. Малинська  0,10 0,05 0,07 0,04 0,87 0,19 

11.Малодорогостаївська  0,10 0,40 0,20 0,05 0,80 0,20 

12. Мальованська  0,03 0,20 0,08 0,04 0,20 0,09 

13. Миколаївська  0,03 0,33 0,10 0,04 0,47 0,14 

14. Новосілківська  0,03 0,40 0,11 0,02 0,53 0,10 

15. Новоукраїнська  0,25 0,67 0,41 0,10 0,80 0,28 

16. Острожецька  0,20 0,40 0,28 0,15 0,73 0,33 

17. Певжівська  0,15 0,47 0,27 0,10 0,33 0,18 

18. Перемилівська  0,04 0,47 0,14 0,03 0,73 0,15 

19. Підгаєцька  0,15 0,07 0,10 0,10 0,33 0,18 

20. Підлозцівська  0,03 0,47 0,12 0,04 0,60 0,15 

21. Пітушківська  0,04 0,40 0,13 0,03 0,73 0,15 

22. Посниківська  0,04 0,47 0,14 0,02 0,53 0,10 

23. Привітненська  0,03 0,20 0,08 0,03 0,40 0,11 

24. Пугачівська  0,03 0,20 0,08 0,04 0,67 0,16 

25. Радянська  0,04 0,40 0,13 0,03 0,53 0,13 

26. Смордвівська  0,10 0,33 0,18 0,20 0,67 0,37 

27. Торговицька  0,20 0,73 0,38 0,10 0,87 0,29 

28. Уїздецька  0,04 0,47 0,14 0,03 0,60 0,13 

29. Хорупанська  0,50 0,40 0,45 0,45 1,0 0,67 

30. Ярославицька  0,30 0,80 0,49 0,20 0,87 0,42 

продовження додатку И 
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Таблиця И.6 

Нормовані показники екологічної стійкості грунту Острозького району 

Острозький район 

8 тур (2001 р.) 9 тур (2006 р.) 

 

 

Назва сільської, 

селищної, міської 

та районної ради 

Екологічна стійкість грунту 

 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Острозька 

районна рада 0,25 0,67 0,41 0,30 0,53 0,40 

2. Білашівська  0,20 0,73 0,38 0,20 0,47 0,31 

3. Бухарівська  0,05 0,53 0,16 0,30 0,47 0,38 

4. Верхівська  0,30 0,47 0,38 0,25 0,60 0,39 

5. Вілійська  0,05 1,0 0,22 0,50 0,20 0,32 

6. Вільбівненська  0,04 0,33 0,11 0,20 0,53 0,33 

7. Грем'яцька  0,10 0,06 0,08 0,15 0,06 0,09 

8. Кутянківська  0,20 0,60 0,35 0,25 0,60 0,39 

9. Межиріцька  0,35 0,60 0,46 0,50 0,53 0,51 

10. Милятинська  0,05 0,27 0,12 0,10 0,27 0,16 

11.Могилянівська  0,40 1,0 0,63 0,55 1,0 0,74 

12. Мощаницька  0,20 0,33 0,26 0,35 0,73 0,51 

13.Новомалинська  0,15 0,53 0,28 0,20 0,67 0,37 

14.Новородчицька  0,25 1,0 0,50 0,35 0,87 0,55 

15. Оженинська  0,25 0,60 0,39 0,04 0,07 0,05 

16. Плосківська  0,20 0,80 0,40 0,30 0,67 0,45 

17. Почапківська  0,20 0,05 0,10 0,30 0,20 0,24 

18. Розвазька  0,50 1,0 0,71 1,0 0,87 0,93 

19. Сіянцівська  0,35 0,07 0,16 0,25 0,27 0,26 

20. Тесівська  0,10 0,40 0,20 0,15 0,47 0,27 

21. Українська  0,35 0,60 0,46 0,10 0,80 0,28 

22. Хорівська  0,30 0,93 0,53 0,25 0,93 0,48 
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продовження додатку И 

Таблиця И.7 

Нормовані показники екологічної стійкості грунту Рівненського  

району 

Рівненський район 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Екологічна стійкість грунту 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

Вміст 

гумусу 

Реакція 

грунту, 

рН 

(КСІ) 

 

АП 

1. Рівненська 

районна рада 0,15 0,60 0,30 0,05 0,60 0,17 

2. Білокриницька  0,30 0,27 0,28 0,10 0,07 0,08 

3. Бронниківська  0,03 0,93 0,17 0,04 0,80 0,18 

4.Великожитинська  0,04 0,67 0,16 0,04 0,80 0,18 

5.Великоомелянська  0,40 0,80 0,57 0,05 0,60 0,17 

6. Верхівська  0,35 0,73 0,51 0,15 0,67 0,32 

7. Городищенська  0,30 0,67 0,45 0,30 0,40 0,35 

8. Городоцька  0,25 0,80 0,45 0,25 0,67 0,41 

9. Грушвицька  0,20 0,20 0,20 0,10 0,06 0,08 

10. Дядьковицька  0,10 0,33 0,18 0,30 0,40 0,35 

11. Жобринська * 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

12. Заборольська  0,25 0,67 0,41 0,40 0,73 0,54 

13. Зорянська  0,04 0,87 0,19 0,03 0,67 0,14 

14. Квасилівська 

селищна рада 0,04 0,53 0,15 0,03 0,60 0,13 

15. Клеванська 

селищна рада * 0,93 1,0 0,96 0,93 1,0 0,96 

16. Корнинська  0,15 0,53 0,28 0,05 0,47 0,15 

17. Кустинська  0,30 0,80 0,50 0,10 0,33 0,18 

18.Малошпаківська  0,10 0,47 0,22 0,25 0,40 0,32 

19. Новоукраїнська  0,02 0,53 0,10 0,02 0,33 0,08 

20. Обарівська  0,15 0,67 0,32 0,10 0,80 0,28 

21.Олександрійська*  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

22. Оржівська 

селищна рада * 0,87 1,0 0,93 0,80 1,0 0,89 

23. Радухівська  0,04 1,0 0,20 0,04 0,87 0,19 

24. Тайкурська  0,02 0,47 0,10 0,10 0,67 0,26 

25. Шпанівська  0,25 0,93 0,48 0,05 1,0 0,22 

26. Шубківська  0,04 0,33 0,11 0,04 0,47 0,14 

      Примітка: *-  Територія, яка знаходиться у зоні Полісся 



696 

 

продовження додатку И 

Таблиця И.8 

Перелік сільських рад з еталонним показником екологічної стійкості ґрунту 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

 

 

Назва сільської, селищної, міської та 

районної ради 

Екологічна стійкість грунту 

Вміст гумусу Реакція 

грунту, рН 

(КСІ) 

 

АП 

Вміст гумусу Реакція 

грунту, рН 

(КСІ) 

 

АП 

Рівненський район 

15. Клеванська селищна рада * 0,93 1,0 0,96 0,93 1,0 0,96 

21.Олександрійська*  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

22. Оржівська селищна рада * 0,87 1,0 0,93 0,80 1,0 0,89 

Острозький район 

18. Розвазька  0,50 1,0 0,71 1,0 0,87 0,93 

Костопільський  район 

1. Костопільська міська рада 0,93 1,0 0,96 0,93 1,0 0,96 

2. Великомидська  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Великостидинська  1,0 0,96 0,98 0,80 1,0 0,89 

4. Головинська  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5. Гутянська  1,0 0,96 0,98 1,0 0,96 0,98 

6. Деражненська  0,80 0,88 0,84 0,87 0,84 0,85 

7. Дюксинська  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8. Звіздівська  0,73 1,0 0,85 0,73 1,0 0,85 

9. Злазненська  0,67 0,72 0,69 0,80 0,88 0,84 

11.Малолюбашанська  0,80 1,0 0,89 0,93 1,0 0,96 

12. Маломидська  1,0 0,92 0,96 1,0 0,84 0,92 
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продовження табл. И.8 

13.Малостидинська  0,87 0,72 0,79 1,0 1,0 1,0 

14. Мащанська  1,0 1,0 1,0 0,93 1,0 0,96 

15. Мирненська  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

16. Пеньківська  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

18. Пісківська  0,80 0,92 0,86 0,93 0,84 0,88 

19. Постійненська  0,67 0,96 0,80 0,93 0,96 0,94 

20. Яполотська  0,87 0,96 0,91 0,80 0,92 0,86 

 

 

Таблиця И.9 

Нормовані показники рівня родючості грунту Гощанського району 
 

Гощанський район 

8 тур (2001 р.) 9 тур (2006 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

 

Рівень родючості грунту 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Гощанська селищна 

рада 0,25 1,0 0,70 0,56 0,25 1,0 0,61 0,53 

2. Бабинська 0,15 1,0 0,56 0,44 0,42 1,0 0,68 0,66 

3.Бочаницька 0,33 1,0 0,77 0,63 0,18 1,0 0,90 0,55 

4. Бугринська 0,22 1,0 0,74 0,55 0,17 1,0 0,41 0,41 

5.Воскодавська 0,37 1,0 0,53 0,58 0,38 1,0 0,54 0,60 

6. Горбаківська 0,34 1,0 1,0 0,70 0,30 1,0 1,0 0,67 

7. Дроздівська 0,52 0,91 0,34 0,54 0,52 0,93 0,33 0,54 



698 

 

продовження табл. И.9 

8. Дулібська 0,41 1,0 0,71 0,66 0,43 1,0 0,76 0,69 

9. Жаврівська 0,18 1,0 0,90 0,55 0,23 1,0 0,77 0,56 

10.Красносільська 0,46 1,0 0,82 0,72 0,45 1,0 0,83 0,72 

11.Криничківська* 0,06 0,34 0,01 0,06 0,26 0,48 0,29 0,33 

12.Курозванівська 0,51 1,0 0,91 0,77 0,44 1,0 0,99 0,76 

13. Липківська* 0,08 0,97 0,68 0,38 0,21 1,0 0,49 0,47 

14. Майківська 0,24 1,0 0,71 0,55 0,20 0,84 1,0 0,55 

15. Малинівська* 0,16 1,0 0,86 0,52 0,29 1,0 0,50 0,53 

16. Малятинська* 0,25 1,0 0,33 0,44 0,27 0,33 0,29 0,30 

17. Посягвівська 0,14 1,0 0,62 0,44 0,19 1,0 0,60 0,48 

18. Русивельська 0,31 1,0 0,62 0,58 0,31 1,0 0,63 0,58 

19. Рясниківська 0,15 1,0 0,81 0,50 0,17 1,0 0,82 0,52 

20. Садівська* 0,04 0,64 0,29 0,20 0,24 0,59 0,27 0,34 

21. Симонівська 0,33 1,0 0,82 0,65 0,32 1,0 0,82 0,64 

22. Синівська 0,31 1,0 0,66 0,60 0,30 1,0 0,66 0,58 

23. Тучинська* 0,29 1,0 0,81 0,62 0,19 1,0 0,62 0,49 

24. Федорівська 0,16 1,0 0,80 0,50 0,15 1,0 0,81 0,50 

Примітка: *-  Територія, яка знаходиться у зоні Полісся ; 
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Таблиця И.10 

Нормовані показники рівня родючості грунту Дубенського району 
Дубенський  район 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Рівень родючості грунту 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

1. Дубенська районна рада 0,33 1,0 0,46 0,53 0,37 1,0 0,64 0,62 

2. Берегівська 0,44 1,0 0,31 0,51 0,50 1,0 0,24 0,49 

3. Варковицька 0,23 1,0 0,47 0,48 0,37 1,0 0,87 0,69 

4. Вербська 0,22 1,0 0,26 0,39 0,38 1,0 0,88 0,69 

5. Гірницька 0,24 1,0 0,98 0,62 0,47 1,0 1,0 0,78 

6. Іваннівська 0,29 1,0 0,48 0,52 0,61 1,0 0,22 0,51 

7. Княгининська 0,26 0,84 0,32 0,41 0,58 1,0 0,49 0,66 

8. Майданська 0,73 0,80 0,33 0,58 0,49 0,83 0,44 0,56 

9. Малосадівська 0,17 1,0 0,56 0,46 0,25 1,0 0,66 0,55 

10. Мильчанська 0,21 1,0 0,44 0,45 0,22 1,0 0,61 0,51 

11.Мирогощанська 0,35 1,0 0,63 0,60 0,50 1,0 0,97 0,79 

12. Молодавська 0,36 1,0 1,0 0,71 0,39 1,0 1,0 0,73 

13. Озерянська 0,31 1,0 0,41 0,50 0,35 1,0 1,0 0,70 

14. Плосківська 0,59 1,0 0,42 0,63 0,17 1,0 1,0 0,55 

15. Повчанська 0,21 1,0 0,86 0,57 0,19 1,0 0,83 0,54 

16.Привільненська 0,21 1,0 0,66 0,52 0,56 1,0 0,81 0,77 

17. Птицька 0,22 0,96 0,44 0,45 0,60 1,0 0,43 0,67 

18. Рачинська 0,43 1,0 0,29 0,50 0,42 1,0 0,60 0,63 

19. Сатиївська 0,77 1,0 0,19 0,53 0,66 1,0 0,71 0,78 

20. Семидубська 0,32 1,0 0,44 0,52 0,31 1,0 0,67 0,59 

21. Смизька сел. рада 0,42 1,0 0,91 0,73 0,43 1,0 0,89 0,73 

22. Соснівська 0,29 1,0 0,71 0,59 0,43 1,0 0,56 0,62 

23. Стовпецька 0,22 1,0 0,22 0,36 0,36 0,95 0,12 0,34 

24. Тараканівська 0,33 1,0 0,39 0,50 0,64 1,0 0,53 0,70 

25. Шепетинська 0,57 1,0 0,13 0,42 0,51 0,99 0,17 0,44 
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Таблиця И.11 

Нормовані показники рівня родючості грунту Здолбунівського району 

Здолбунівський  район 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Рівень родючості грунту 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

1. Здолбунівська м. рада 0,24 1,0 0,67 0,54 0,26 1,0 0,78 0,59 

2. Білашівська  0,17 1,0 0,27 0,36 0,17 1,0 0,81 0,52 

3. Богдашівська  0,17 1,0 0,34 0,39 0,25 1,0 0,54 0,51 

4. Будеразька  0,17 1,0 0,34 0,39 0,19 1,0 0,48 0,45 

5. Бущанська  0,18 1,0 0,93 0,55 0,19 1,0 1,0 0,57 

6. Глинська  0,24 1,0 0,88 0,60 0,35 1,0 0,29 0,47 

7. Дерманська Друга  0,23 1,0 0,90 0,59 0,20 1,0 1,0 0,58 

8. Дерманська Перша  0,17 1,0 0,37 0,40 0,23 1,0 0,89 0,59 

9. Здовбицька  0,26 1,0 0,74 0,58 0,22 1,0 0,77 0,55 

10. Копитківська  0,29 1,0 0,72 0,59 0,27 1,0 0,54 0,53 

11.Маломощаницька  0,21 1,0 0,49 0,47 0,25 1,0 0,48 0,49 

12. Миротинська  0,36 0,93 0,40 0,51 0,40 1,0 0,70 0,65 

13. Мізоцька сел. рада 0,22 1,0 0,78 0,56 0,17 1,0 0,57 0,46 

14. Новомощаницька  0,17 1,0 0,88 0,53 0,17 1,0 0,76 0,51 

15. Новосілківська  0,18 1,0 0,68 0,50 0,17 1,0 0,57 0,46 

16. Півченська  0,21 1,0 0,88 0,57 0,17 1,0 0,56 0,46 

17. П’ятигірська  0,24 1,0 1,0 0,62 0,17 1,0 0,91 0,54 

18. Спасівська  0,24 1,0 0,78 0,57 0,31 1,0 0,26 0,43 

19.Старомощаницька  0,14 1,0 0,37 0,37 0,17 1,0 0,33 0,38 

20. Ступнівська  0,21 1,0 0,59 0,50 0,19 1,0 0,69 0,51 

21. Уїздецька  0,19 1,0 0,52 0,46 0,20 1,0 0,98 0,58 

22. Урвенська  0,36 1,0 0,43 0,54 0,17 1,0 0,74 0,50 
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Таблиця И.12 

Нормовані показники рівня родючості грунту Костопільського району 

Костопільський  район 

8 тур (2006 р.) 9 тур (2010 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Рівень родючості грунту 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

1. Костопільська м.р.  0,31 0,97 0,20 0,39 0,35 0,91 0,22 0,41 

2. Великомидська  0,29 1,0 0,07 0,27 0,52 0,67 0,11 0,34 

продовження табл. И.12 

3. Великостидинська  0,32 1,0 0,17 0,38 0,35 0,83 0,08 0,29 

4. Головинська  0,27 1,0 0,21 0,38 0,50 0,91 0,20 0,45 

5. Гутянська  0,55 1,0 0,17 0,45 0,63 0,59 0,08 0,31 

6. Деражненська  0,19 0,96 0,11 0,27 0,29 1,0 0,63 0,57 

7. Дюксинська  0,35 1,0 0,11 0,34 0,28 0,87 0,26 0,40 

8. Звіздівська  0,17 0,64 0,11 0,23 0,19 1,0 0,50 0,46 

9. Злазненська  0,17 1,0 0,22 0,33 0,17 0,73 0,28 0,33 

10. Золотолинська  0,17 0,69 0,31 0,33 0,25 1,0 0,39 0,46 

11.Малолюбашанська  0,23 0,96 0,14 0,31 0,31 0,96 0,33 0,46 

12. Маломидська  0,35 0,67 0,17 0,34 0,31 0,36 0,06 0,19 

13.Малостидинська  0,17 0,87 0,32 0,36 0,33 0,34 0,12 0,24 

14. Мащанська  0,34 1,0 0,09 0,31 0,34 0,53 0,04 0,19 

15. Мирненська  0,58 1,0 0,67 0,73 0,42 0,93 0,19 0,42 

16. Пеньківська  0,83 0,54 0,30 0,51 0,36 0,56 0,02 0,16 

17. Підлужненська  0,20 1,0 0,36 0,42 0,36 1,0 0,34 0,50 

18. Пісківська  0,21 1,0 0,14 0,31 0,27 0,97 0,49 0,50 

19. Постійненська  0,44 1,0 0,11 0,36 0,35 0,19 0,14 0,21 

20. Яполотська  0,17 1,0 0,19 0,32 0,25 1,0 0,23 0,39 
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Таблиця И.13 

Нормовані показники рівня родючості грунту Млинівського району 

 

Млинівський  район 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Рівень родючості грунту 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

1. Млинівська сел.рада 0,22 1,0 0,69 0,53 0,29 1,0 0,93 0,65 

2. Берегівська  0,31 0,86 0,47 0,50 0,16 1,0 0,90 0,52 

3. Бокіймівська  0,23 1,0 0,53 0,50 0,26 1,0 0,98 0,63 

4. Війницька  0,33 1,0 0,82 0,65 0,29 1,0 0,64 0,57 

5. Владиславівська  0,17 1,0 0,72 0,50 0,19 1,0 1,0 0,57 

6. Вовницька  0,39 1,0 0,72 0,65 0,37 1,0 0,74 0,65 

7. Добрятинська  0,21 1,0 0,92 0,58 0,19 1,0 0,93 0,56 

8. Довгошиївська  0,17 1,0 0,73 0,50 0,25 1,0 0,43 0,48 

9. Кораблищенська  0,17 1,0 1,0 0,55 0,25 1,0 0,74 0,57 

10. Малинська  0,17 1,0 0,71 0,49 0,17 1,0 0,94 0,54 

11.Малодорогостаївська  0,17 1,0 1,0 0,55 0,23 1,0 0,51 0,49 

12. Мальованська  0,29 1,0 1,0 0,66 0,30 1,0 1,0 0,67 

13. Миколаївська  0,17 1,0 1,0 0,55 0,17 1,0 1,0 0,55 

14. Новосілківська  0,17 1,0 0,80 0,51 0,17 1,0 0,84 0,52 

15. Новоукраїнська  0,26 1,0 0,97 0,63 0,25 1,0 0,96 0,62 

16. Острожецька  0,27 1,0 0,78 0,59 0,27 1,0 0,99 0,64 

17. Певжівська  0,17 1,0 0,32 0,38 0,31 1,0 1,0 0,68 

18. Перемилівська  0,17 1,0 0,51 0,44 0,24 1,0 0,56 0,51 

19. Підгаєцька  0,21 1,0 0,90 0,57 0,19 1,0 0,90 0,56 

20. Підлозцівська  0,44 1,0 0,52 0,61 0,17 1,0 1,0 0,55 
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      продовження табл. И.12 

21. Пітушківська  0,18 1,0 0,86 0,54 0,27 1,0 0,64 0,56 

22. Посниківська  0,18 1,0 0,66 0,49 0,17 1,0 0,63 0,47 

23. Привітненська  0,21 1,0 0,58 0,50 0,19 1,0 0,74 0,52 

24. Пугачівська  0,17 1,0 0,74 0,50 0,17 1,0 0,52 0,45 

25. Радянська  0,23 1,0 0,89 0,59 0,17 1,0 0,86 0,53 

26. Смордвівська  0,21 1,0 0,56 0,49 0,23 1,0 0,76 0,56 

27. Торговицька  0,28 1,0 1,0 0,65 0,29 1,0 1,0 0,66 

28. Уїздецька  0,17 1,0 0,78 0,51 0,21 1,0 0,91 0,58 

29. Хорупанська  0,33 1,0 0,44 0,53 0,37 1,0 0,54 0,58 

30. Ярославицька  0,32 1,0 0,99 0,68 0,29 1,0 0,94 0,65 
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продовження додатку И 

Таблиця И.14 

Нормовані показники рівня родючості грунту Острозького  району 

Острозький  район 

8 тур (2001 р.) 9 тур (2006 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Рівень родючості грунту 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

1. Острозька районна рада 0,30 1,0 0,60 0,56 0,41 1,0 0,56 0,61 

2. Білашівська  0,27 1,0 0,76 0,59 0,31 1,0 0,32 0,46 

3. Бухарівська  0,41 1,0 0,79 0,69 0,29 0,76 0,23 0,37 

4. Верхівська  0,27 1,0 1,0 0,65 0,18 1,0 0,97 0,56 

5. Вілійська  0,24 0,81 0,01 0,12 0,50 0,79 0,59 0,62 

6. Вільбівненська  0,03 0,97 0,36 0,22 0,51 1,0 0,64 0,69 

7. Грем'яцька  0,14 1,0 0,81 0,48 0,17 1,0 1,0 0,55 

8. Кутянківська  0,29 1,0 0,41 0,49 0,64 0,73 0,09 0,35 

9. Межиріцька  0,27 1,0 0,46 0,50 0,52 1,0 0,39 0,59 

10. Милятинська  0,30 1,0 0,50 0,53 0,33 1,0 0,54 0,56 

11.Могилянівська  0,38 0,86 0,29 0,46 0,53 1,0 0,30 0,54 

13. Мощаницька  0,53 1,0 0,47 0,63 0,59 1,0 0,40 0,62 

13.Новомалинська  0,21 1,0 0,91 0,58 0,48 0,91 0,64 0,65 

14.Новородчицька  0,35 0,51 0,01 0,12 0,55 0,63 0,18 0,40 

15. Оженинська  0,27 1,0 0,78 0,59 0,23 0,96 0,71 0,54 

16. Плосківська  0,34 1,0 0,92 0,68 0,35 1,0 0,78 0,65 

17. Почапківська  0,30 0,90 0,82 0,60 0,33 0,89 0,82 0,62 

18. Розвазька  0,37 0,84 0,27 0,44 0,89 1,0 0,16 0,52 

19. Сіянцівська  0,36 1,0 0,52 0,57 0,46 0,93 0,72 0,68 

20. Тесівська  0,61 0,86 0,50 0,64 0,61 0,89 0,54 0,66 

21. Українська  0,45 1,0 0,66 0,67 0,52 0,70 0,62 0,61 

22. Хорівська  0,18 1,0 0,68 0,50 0,30 1,0 0,57 0,56 
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продовження додатку И 

Таблиця И.15 

Нормовані показники рівня родючості грунту Рівненського  району 

Рівненський  район 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Рівень родючості грунту 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

Вміст легко- 

гідролізованого 

азоту 

Вміст 

рухомого 

фосфору 

Вміст 

рухомого 

калію 

 

АП 

1. Рівненська районна 

рада 0,21 1,0 0,53 0,48 0,22 1,0 0,68 0,53 

2. Білокриницька  0,17 1,0 0,76 0,51 0,37 1,0 0,96 0,71 

3. Бронниківська  0,23 1,0 0,42 0,46 0,17 1,0 0,53 0,45 

4.Великожитинська  0,17 1,0 0,22 0,33 0,17 1,0 0,59 0,46 

5.Великоомелянська  0,19 1,0 0,61 0,49 0,17 1,0 0,98 0,55 

6. Верхівська  0,18 1,0 0,59 0,47 0,28 1,0 1,0 0,65 

7. Городищенська  0,28 1,0 0,56 0,54 0,31 1,0 0,57 0,56 

8. Городоцька  0,25 1,0 0,36 0,45 0,26 1,0 0,41 0,47 

9. Грушвицька  0,17 1,0 0,71 0,49 0,18 1,0 1,0 0,56 

10. Дядьковицька  0,22 1,0 0,84 0,57 0,25 1,0 1,0 0,63 

11. Жобринська* 0,41 1,0 0,32 0,51 0,17 1,0 0,69 0,49 

12. Заборольська  0,17 1,0 0,34 0,39 0,30 1,0 0,59 0,56 

13. Зорянська  0,27 1,0 0,58 0,54 0,24 1,0 0,79 0,57 

14. Квасилівська сел.р. 0,18 1,0 0,66 0,49 0,17 1,0 0,46 0,43 

15. Клеванська сел. р.* 0,19 1,0 0,66 0,50 0,19 1,0 0,48 0,45 

16. Корнинська  0,17 1,0 0,66 0,48 0,21 1,0 0,58 0,50 

17. Кустинська  0,21 1,0 0,42 0,45 0,21 1,0 0,52 0,48 

18.Малошпаківська  0,25 1,0 0,39 0,46 0,46 1,0 0,46 0,60 

19. Новоукраїнська  0,22 1,0 0,34 0,42 0,23 1,0 0,71 0,55 

20. Обарівська  0,17 1,0 0,63 0,47 0,34 1,0 0,71 0,62 

21.Олександрійська* 0,17 0,99 0,14 0,29 0,40 0,87 0,04 0,24 
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продовження табл. И.15 

22. Оржівська селищна 

рада* 0,19 1,0 0,88 0,55 0,19 1,0 0,86 0,55 

23. Радухівська  0,19 1,0 0,33 0,40 0,19 1,0 0,66 0,50 

24. Тайкурська  0,17 1,0 0,78 0,51 0,23 1,0 0,72 0,55 

25. Шпанівська  0,21 1,0 0,28 0,39 0,21 1,0 0,49 0,47 

26. Шубківська  0,18 1,0 0,59 0,47 0,21 1,0 0,63 0,51 

            Примітка: *-  Територія, яка знаходиться у зоні Полісся ; 

Таблиця И.16 

Нормовані показники вмісту важких металів Гощанського району 

Гощанський район 

8 тур (2001 р.) 9 тур (2006 р.) 

 

Назва сільської, селищної, міської та 

районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту  

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb ) Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb ) Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

1. Гощанська селищна рада 0,03 0,07 0,07 1,0 0,07 1,0 0,42 1,0 

2. Бабинська 0,03 0,09 0,09 1,0 0,06 1,0 1,0 1,0 

3.Бочаницька 0,04 0,05 0,04 1,0 0,05 0,04 0,12 1,0 

4. Бугринська 0,51 0,13 0,08 1,0 0,50 0,05 1,0 1,0 

5.Воскодавська 0,08 0,06 0,06 1,0 0,08 0,05 0,12 1,0 

6. Горбаківська 0,05 0,08 0,07 1,0 0,05 1,0 1,0 1,0 

7. Дроздівська 0,22 1,0 0,42 1,0 0,16 1,0 0,42 1,0 

8. Дулібська 0,52 0,47 0,07 1,0 0,48 0,60 0,09 1,0 

9. Жаврівська 0,32 0,06 0,06 1,0 0,30 0,06 0,18 1,0 

10.Красносільська 0,34 1,0 0,42 1,0 0,34 1,0 0,42 1,0 

11.Криничківська* 0,05 0,08 0,07 1,0 0,05 1,0 1,0 1,0 

12.Курозванівська 0,07 0,06 0,07 1,0 0,09 0,07 0,18 1,0 

13. Липківська* 0,21 0,01 0,09 1,0 0,19 0,04 1,0 1,0 

14. Майківська 0,08 0,05 0,18 1,0 0,06 0,05 1,0 1,0 

15. Малинівська* 0,09 0,06 0,14 1,0 0,01 0,06 0,06 1,0 
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Примітка: *-  Територія, яка знаходиться у зоні Полісся ; 

 

Таблиця И.17 

Нормовані показники вмісту важких металів Дубенського району 

продовження табл. И.16 

16. Малятинська* 0,05 0,09 0,04 1,0 0,01 0,13 0,06 1,0 

17. Посягвівська 0,46 0,05 0,05 1,0 0,42 0,06 0,08 1,0 

18. Русивельська 0,32 0,05 0,06 1,0 0,31 0,06 0,05 1,0 

19. Рясниківська 0,19 0,06 0,07 1,0 0,15 0,01 0,06 1,0 

20. Садівська* 0,96 0,87 0,01 1,0 0,88 0,02 1,0 1,0 

21. Симонівська 0,41 0,06 0,09 1,0 0,38 0,05 0,06 1,0 

22. Синівська 0,06 0,11 0,12 1,0 0,05 0,04 0,12 1,0 

23. Тучинська* 0,07 0,09 0,01 1,0 0,08 0,67 1,0 1,0 

24. Федорівська 0,51 0,07 0,24 1,0 0,49 0,08 0,24 1,0 

Дубенський  район 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

 

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту  

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb 

) 

Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb 

) 

Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

1. Дубенська районна рада 0,81 0,11 0,01 1,0 0,80 0,01 0,01 1,0 

2. Берегівська 0,78 0,01 0,01 1,0 0,79 0,01 0,01 1,0 

3. Варковицька 0,61 0,01 0,67 1,0 0,62 0,01 0,24 1,0 

4. Вербська 0,46 0,01 0,02 1,0 0,43 0,01 0,01 1,0 

5. Гірницька 0,97 0,01 1,0 1,0 0,95 0,01 1,0 1,0 

6. Іваннівська 0,55 0,13 0,55 1,0 0,54 0,01 0,06 1,0 

7. Княгининська 0,98 0,18 0,01 1,0 0,95 0,20 0,01 1,0 

8. Майданська 0,98 0,02 0,18 1,0 0,95 0,01 0,01 1,0 

9. Малосадівська 0,90 0,07 1,0 1,0 0,88 0,01 0,42 1,0 

10. Мильчанська 1,0 0,01 0,30 1,0 1,0 0,01 0,85 1,0 

11.Мирогощанська 0,67 0,01 0,55 1,0 0,63 0,01 0,01 1,0 



708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження табл. И.17 

12. Молодавська 0,73 0,01 0,02 1,0 0,71 0,01 0,01 1,0 

13. Озерянська 0,44 0,01 0,01 1,0 0,43 0,01 0,01 1,0 

14. Плосківська 0,90 0,01 0,61 1,0 0,88 0,01 0,48 1,0 

15. Повчанська 0,76 0,27 1,0 1,0 0,79 0,27 1,0 1,0 

16.Привільненська 0,79 0,01 0,01 1,0 0,80 0,02 0,01 1,0 

17. Птицька 0,79 0,24 0,01 1,0 0,79 0,01 0,24 1,0 

18. Рачинська 0,71 0,01 0,48 1,0 0,72 0,01 0,01 1,0 

19. Сатиївська 0,91 0,01 0,01 1,0 0,93 0,53 0,97 1,0 

20. Семидубська 1,0 0,01 1,0 1,0 1,0 0,01 0,01 1,0 

21. Смизька селищна рада 0,69 0,04 0,01 1,0 0,71 0,20 0,01 1,0 

22. Соснівська 0,86 0,02 1,0 1,0 0,86 0,01 0,12 1,0 

23. Стовпецька 0,96 0,01 0,01 1,0 0,99 0,01 0,01 1,0 

24. Тараканівська 0,45 0,24 0,01 1,0 0,47 0,01 0,01 1,0 

25. Шепетинська 0,94 0,01 0,30 1,0 0,93 0,02 0,24 1,0 
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Таблиця И.18 

Нормовані показники вмісту важких металів Здолбунівського району 

 

Здолбунівський  район 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

 

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту  

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb ) Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb ) Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

1. Здолбунівська міська рада 0,01 0,01 0,30 1,0 0,01 0,01 0,36 1,0 

2. Білашівська  0,58 0,09 1,0 1,0 0,55 0,13 1,0 1,0 

3. Богдашівська  0,01 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

4. Будеразька  0,67 0,01 0,79 1,0 0,67 0,02 0,85 1,0 

5. Бущанська  0,67 0,01 0,18 1,0 0,67 0,01 0,36 1,0 

6. Глинська  0,01 0,01 0,85 1,0 0,01 0,01 0,97 1,0 

7. Дерманська Друга  0,51 0,01 0,42 1,0 0,54 0,01 0,36 1,0 

8. Дерманська Перша  0,17 0,01 0,01 1,0 0,18 0,01 0,01 1,0 

9. Здовбицька  0,65 0,01 0,01 1,0 0,66 0,01 0,01 1,0 

10. Копитківська  0,01 0,02 0,91 1,0 0,01 0,01 1,0 1,0 

11.Маломощаницька  0,42 0,01 0,79 1,0 0,48 0,02 0,79 1,0 

12. Миротинська  0,01 0,01 0,01 1,0 0,02 0,01 0,02 1,0 

13. Мізоцька селищна рада 0,36 0,02 0,97 1,0 0,38 0,02 0,97 1,0 

14. Новомощаницька  0,38 0,02 0,91 1,0 0,40 0,02 1,0 1,0 

15. Новосілківська  0,65 0,01 0,91 1,0 0,67 0,01 0,79 1,0 

16. Півченська  0,44 0,02 0,79 1,0 0,45 0,02 1,0 1,0 

17. П'ятигірська  0,13 0,01 0,01 1,0 0,14 0,01 0,06 1,0 

18. Спасівська  1,0 0,02 0,01 1,0 1,0 0,02 0,01 1,0 

19.Старомощаницька  0,50 0,04 0,91 1,0 0,53 0,18 0,85 1,0 

20. Ступнівська  0,23 0,01 0,97 1,0 0,24 0,01 0,85 1,0 

21. Уїздецька  0,15 0,01 0,01 1,0 0,18 0,01 0,02 1,0 

22. Урвенська  0,05 0,01 0,85 1,0 0,08 0,01 0,97 1,0 



710 

 

 

Таблиця И.19 

Нормовані показники вмісту важких металів Костопільського району 

Костопільський  район 

8 тур (2006 р.) 9 тур (2010 р.) 

 

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту  

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb ) Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb ) Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

1. Костопільська міська рада 0,94 0,07 1,0 1,0 1,0 0,01 0,01 1,0 

2. Великомидська  1,0 0,01 1,0 1,0 0,56 0,01 0,01 1,0 

3. Великостидинська  0,03 0,53 1,0 1,0 1,0 0,33 0,01 1,0 

4. Головинська  0,60 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

5. Гутянська  0,64 0,01 1,0 1,0 0,35 0,01 0,01 1,0 

6. Деражненська  0,94 0,20 1,0 1,0 1,0 0,01 0,09 1,0 

7. Дюксинська  1,0 0,01 1,0 1,0 1,0 0,01 0,01 1,0 

8. Звіздівська  1,0 0,01 1,0 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

9. Злазненська  1,0 0,01 1,0 1,0 1,0 0,01 0,01 1,0 

10. Золотолинська  1,0 0,87 1,0 1,0 1,0 0,40 0,01 1,0 

11.Малолюбашанська  0,88 0,01 1,0 1,0 1,0 0,01 0,82 1,0 

12. Маломидська  0,23 0,01 1,0 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

13.Малостидинська  1,0 0,01 1,0 1,0 0,96 0,01 0,09 1,0 

14. Мащанська  0,34 0,02 0,01 1,0 1,0 0,01 0,01 1,0 

15. Мирненська  0,01 0,01 1,0 1,0 1,0 0,01 0,01 1,0 

16. Пеньківська  1,0 0,73 0,01 1,0 0,13 0,02 0,01 1,0 

17. Підлужненська  0,07 0,01 1,0 1,0 1,0 0,01 0,01 1,0 

18. Пісківська  0,01 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 0,82 1,0 

19. Постійненська  0,01 1,0 1,0 1,0 1,0 0,01 0,01 1,0 

20. Яполотська  1,0 0,93 1,0 1,0 0,62 0,01 0,01 1,0 
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Таблиця И.20 

Нормовані показники вмісту важких металів Млинівського району 

 

Млинівський  район 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

 

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту  

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb ) Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb ) Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

1. Млинівська селищна рада 0,67 0,01 0,48 1,0 0,65 0,01 0,55 1,0 

2. Берегівська  0,75 0,01 0,01 1,0 0,73 0,01 0,01 1,0 

3. Бокіймівська  0,60 0,01 0,01 1,0 0,61 0,01 0,01 1,0 

4. Війницька  0,69 0,01 0,01 1,0 0,71 0,01 0,01 1,0 

5. Владиславівська  0,86 0,01 0,01 1,0 0,87 0,01 0,01 1,0 

6. Вовницька  0,93 0,01 0,01 1,0 0,88 0,01 0,01 1,0 

7. Добрятинська  0,79 0,44 0,18 1,0 0,75 0,33 0,12 1,0 

8. Довгошиївська  0,67 0,01 0,01 1,0 0,67 0,01 0,01 1,0 

9. Кораблищенська  0,58 0,01 0,01 1,0 0,59 0,01 0,01 1,0 

10. Малинська  0,85 0,01 0,48 1,0 0,86 0,01 0,55 1,0 

11.Малодорогостаївська  0,76 0,01 0,01 1,0 0,77 0,01 0,01 1,0 

12. Мальованська  0,59 0,01 0,01 1,0 0,60 0,01 0,01 1,0 

13. Миколаївська  0,51 0,01 0,55 1,0 0,51 0,01 0,48 1,0 

14. Новосілківська  0,92 0,01 0,02 1,0 0,88 0,01 0,01 1,0 

15. Новоукраїнська  0,65 0,01 0,01 1,0 0,61 0,01 0,01 1,0 

16. Острожецька  0,75 0,01 0,06 1,0 0,75 0,01 0,12 1,0 

17. Певжівська  0,73 0,01 0,01 1,0 0,74 0,01 0,01 1,0 

18. Перемилівська  0,75 0,01 0,01 1,0 0,75 0,01 0,06 1,0 

19. Підгаєцька  0,98 0,01 0,01 1,0 0,88 0,01 0,01 1,0 

20. Підлозцівська  0,98 0,01 0,55 1,0 0,98 0,01 0,18 1,0 

21. Пітушківська  0,60 0,01 0,01 1,0 0,59 0,01 0,02 1,0 
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22. Посниківська  0,77 0,01 0,01 1,0 0,75 0,01 0,02 1,0 

23. Привітненська  0,81 0,01 0,01 1,0 0,79 0,01 0,01 1,0 

24. Пугачівська  0,84 0,01 0,01 1,0 0,84 0,01 0,02 1,0 

25. Радянська  0,72 0,02 0,01 1,0 0,71 0,02 0,01 1,0 

26. Смордвівська  0,70 0,01 0,01 1,0 0,71 0,01 0,01 1,0 

27. Торговицька  0,51 0,02 0,01 1,0 0,51 0,02 0,01 1,0 

28. Уїздецька  0,78 0,01 0,30 1,0 0,79 0,01 0,36 1,0 

29. Хорупанська  0,57 0,01 0,01 1,0 0,55 0,01 0,01 1,0 

30. Ярославицька  0,58 0,02 0,01 1,0 0,59 0,02 0,01 1,0 
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Таблиця И.21 

Нормовані показники вмісту важких металів Острозького району 

 

Острозький  район 

8 тур (2001 р.) 9 тур (2006 р.) 

 

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту  

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb ) Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

Цинк  

(Zn) 

Свинець (Pb ) Кадмій 

(Cd) 

Ртуть 

(Hg) 

1. Острозька районна рада 0,01 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 0,36 1,0 

2. Білашівська  0,01 0,01 0,18 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

3. Бухарівська  0,22 0,01 0,01 1,0 0,23 0,01 0,12 1,0 

4. Верхівська  0,11 0,01 0,06 1,0 0,01 0,01 0,97 1,0 

5. Вілійська  0,42 0,01 0,01 1,0 0,42 0,01 0,01 1,0 

6. Вільбівненська  0,16 0,27 0,01 1,0 0,01 0,89 0,12 1,0 

7. Грем'яцька  0,01 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

8. Кутянківська  0,09 0,24 0,01 1,0 0,11 0,01 1,0 1,0 

9. Межиріцька  0,42 0,01 0,01 1,0 0,48 0,01 0,01 1,0 

10. Милятинська  0,03 0,01 0,01 1,0 0,03 0,01 0,24 1,0 

11.Могилянівська  0,01 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 0,24 1,0 

13. Мощаницька  0,03 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 1,0 1,0 

13.Новомалинська  0,51 0,01 0,01 1,0 0,11 0,01 0,73 1,0 

14.Новородчицька  0,15 0,01 0,01 1,0 0,57 0,01 0,01 1,0 

15. Оженинська  0,03 0,01 0,01 1,0 0,03 0,01 0,01 1,0 

16. Плосківська  0,31 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 1,0 1,0 

17. Почапківська  0,31 0,01 0,24 1,0 0,30 0,01 0,24 1,0 

18. Розвазька  0,43 0,01 0,02 1,0 0,82 0,07 1,0 1,0 

19. Сіянцівська  0,12 0,01 0,67 1,0 0,10 0,04 0,61 1,0 

20. Тесівська  0,15 0,01 0,12 1,0 0,17 0,01 0,24 1,0 

21. Українська  0,22 0,01 0,01 1,0 0,24 0,01 0,01 1,0 

22. Хорівська  0,01 0,01 0,12 1,0 0,01 0,01 0,18 1,0 
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 Таблиця И.22 

Нормовані показники вмісту важких металів Рівненського району 
Рівненський  район 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

Назва сільської, селищної, 

міської та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту  

Цинк (Zn) Свинець (Pb ) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg) Цинк (Zn) Свинець (Pb ) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg) 

1. Рівненська районна рада 0,10 0,01 0,18 1,0 0,02 0,01 0,01 1,0 

2. Білокриницька  0,09 0,01 0,12 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

3. Бронниківська  0,01 0,01 1,0 1,0 0,30 0,01 1,0 1,0 

4.Великожитинська  0,11 0,01 0,12 1,0 0,09 0,01 0,02 1,0 

5.Великоомелянська  0,10 0,01 0,36 1,0 0,01 0,16 0,42 1,0 

6. Верхівська  0,09 0,01 0,30 1,0 0,01 0,20 0,18 1,0 

7. Городищенська  0,03 0,01 0,02 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

8. Городоцька  0,11 0,01 0,01 1,0 0,08 0,01 0,01 1,0 

9. Грушвицька  0,51 0,16 0,01 1,0 0,28 0,01 0,01 1,0 

10. Дядьковицька  0,50 0,13 0,12 1,0 0,33 0,01 0,02 1,0 

11. Жобринська * 0,25 0,01 0,01 1,0 0,31 0,01 0,01 1,0 

12. Заборольська  0,02 0,01 0,01 1,0 0,02 0,01 0,01 1,0 

13. Зорянська  0,44 0,01 0,91 1,0 0,01 0,01 0,97 1,0 

14. Квасилівська селищна рада 0,18 0,01 0,97 1,0 0,19 0,01 0,97 1,0 

15. Клеванська селищна рада* 0,01 0,01 1,0 1,0 0,01 0,01 1,0 1,0 

16. Корнинська  0,11 0,01 0,06 1,0 0,05 0,01 0,01 1,0 

17. Кустинська  0,02 0,01 0,67 1,0 0,01 0,16 0,73 1,0 

18.Малошпаківська  0,01 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

19. Новоукраїнська  0,44 0,24 0,24 1,0 0,35 0,69 0,42 1,0 

20. Обарівська  0,09 0,01 0,73 1,0 0,10 0,01 0,67 1,0 

21.Олександрійська*  0,01 0,33 1,0 1,0 0,09 0,87 1,0 1,0 

22. Оржівська селищна рада* 0,03 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

23. Радухівська  0,01 0,01 0,01 1,0 0,18 0,01 0,01 1,0 

24. Тайкурська  0,01 0,01 0,01 1,0 0,01 0,01 0,01 1,0 

25. Шпанівська  0,11 0,01 0,48 1,0 0,01 0,01 0,48 1,0 

26. Шубківська  0,53 0,01 0,79 1,0 0,35 0,01 0,79 1,0 

Примітка: *-  Територія, яка знаходиться у зоні Полісся 
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Таблиця И.23 

Нормовані показники вмісту радіонуклідів (Цезію - 137 та Стронцію – 90) у 

грунтах  Гощанського району 

 

Гощанський район 

8 тур (2001 р.) 9 тур (2006 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

Щільність 

забруднення 

Cs -137  

Щільність 

забруднення  Sr 

-90  

Щільність 

забруднення 

Cs -137  

Щільність 

забруднення   

Sr -90 

1. Гощанська 

селищна рада 1,0 0,51 1,0 0,80 

2. Бабинська 1,0 0,63 1,0 0,80 

3.Бочаницька 1,0 0,49 1,0 0,80 

4. Бугринська 1,0 0,58 1,0 0,80 

5.Воскодавська 1,0 0,29 1,0 0,80 

6. Горбаківська 1,0 0,38 1,0 0,80 

7. Дроздівська 1,0 0,80 1,0 0,80 

8. Дулібська 1,0 0,26 1,0 0,80 

9. Жаврівська 1,0 0,41 1,0 0,80 

10.Красносільська 1,0 0,80 1,0 0,80 

11.Криничківська* 1,0 0,33 1,0 0,63 

12.Курозванівська 1,0 0,69 1,0 0,80 

13. Липківська 1,0 0,82 1,0 0,80 

14. Майківська 1,0 0,53 1,0 0,80 

15. Малинівська* 1,0 0,82 1,0 0,63 

16. Малятинська* 1,0 0,28 1,0 0,80 

17. Посягвівська 1,0 0,56 1,0 0,80 

18. Русивельська 1,0 0,29 1,0 0,80 

19. Рясниківська 1,0 0,51 1,0 0,80 

20. Садівська* 1,0 0,57 1,0 0,80 

21. Симонівська 1,0 0,36 1,0 0,80 

22. Синівська 1,0 0,80 1,0 0,80 

23. Тучинська* 1,0 0,25 1,0 0,80 

24. Федорівська 1,0 0,51 1,0 0,80 

Примітка: *-  Територія, яка знаходиться у зоні Полісся ; 
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Таблиця И.24 

Нормовані показники вмісту радіонуклідів (Цезію - 137 та Стронцію – 90) у 

грунтах  Дубенського району 

Дубенський район 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської 

та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

Щільність 

забруднення 

Cs -137 

Щільність 

забруднення  

Sr -90 

Щільність 

забруднення 

Cs -137 

Щільність 

забруднення  

 Sr -90 

1. Дубенська 

районна рада 1,0 0,61 1,0 0,79 

2. Берегівська 1,0 0,82 1,0 0,80 

3. Варковицька 1,0 0,61 1,0 0,79 

4. Вербська 1,0 0,82 1,0 0,74 

5. Гірницька 1,0 0,61 1,0 0,79 

6. Іваннівська 1,0 0,82 1,0 0,80 

7. Княгининська 1,0 0,61 1,0 0,74 

8. Майданська 1,0 0,41 1,0 0,79 

9. Малосадівська 1,0 0,61 1,0 0,80 

10. Мильчанська 1,0 0,82 1,0 0,80 

11.Мирогощанська 1,0 0,61 1,0 0,79 

12. Молодавська 1,0 0,82 1,0 0,80 

13. Озерянська 1,0 0,61 1,0 0,79 

14. Плосківська 1,0 0,61 1,0 0,74 

15. Повчанська 1,0 0,61 1,0 0,79 

16.Привільненська 1,0 0,82 1,0 0,80 

17. Птицька 1,0 0,82 1,0 0,80 

18. Рачинська 1,0 0,82 1,0 0,80 

19. Сатиївська 1,0 0,82 1,0 0,80 

20. Семидубська 1,0 0,41 1,0 0,79 

21. Смизька 

селищна рада 1,0 0,82 1,0 0,80 

22. Соснівська 1,0 0,82 1,0 0,80 

23. Стовпецька 1,0 0,82 1,0 0,80 

24. Тараканівська 1,0 0,61 1,0 0,79 

25. Шепетинська 1,0 0,82 1,0 0,80 
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Таблиця И.25 

Нормовані показники вмісту радіонуклідів (Цезію - 137 та Стронцію – 90) у 

грунтах  Здолбунівського району 

Здолбунівський район 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

Щільність 

забруднення 

Cs -137  

Щільність 

забруднення   

Sr -90 

Щільність 

забруднення 

Cs -137 

Щільність 

забруднення 

  Sr -90 

1. Здолбунівська 

міська рада 1,0 0,79 1,0 0,78 

2. Білашівська  1,0 0,82 1,0 0,82 

3. Богдашівська  1,0 0,66 1,0 0,66 

4. Будеразька  1,0 0,82 1,0 0,82 

5. Бущанська  1,0 0,82 1,0 0,82 

6. Глинська  1,0 0,82 1,0 0,82 

7. Дерманська Друга  1,0 0,82 1,0 0,82 

8. Дерманська 

Перша  1,0 0,82 1,0 0,82 

9. Здовбицька  1,0 0,82 1,0 0,82 

10. Копитківська  1,0 0,82 1,0 0,82 

11.Маломощаницька  1,0 0,82 1,0 0,82 

12. Миротинська  1,0 0,82 1,0 0,82 

13. Мізоцька 

селищна рада 1,0 0,82 1,0 0,82 

14. Новомощаницька  1,0 0,82 1,0 0,82 

15. Новосілківська  1,0 0,82 1,0 0,82 

16. Півченська  1,0 0,82 1,0 0,82 

17. П'ятигірська  1,0 0,82 1,0 0,82 

18. Спасівська  1,0 0,82 1,0 0,82 

19.Старомощаницька  1,0 0,82 1,0 0,82 

20. Ступнівська  1,0 0,82 1,0 0,82 

21. Уїздецька  1,0 0,82 1,0 0,82 

22. Урвенська  1,0 0,82 1,0 0,82 
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Таблиця И.26 

Нормовані показники вмісту радіонуклідів (Цезію - 137 та Стронцію – 90) у 

грунтах  Костопільського району 

Костопільський  район 

8 тур (2006 р.) 9 тур (2010 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

Щільність 

забруднення 

Cs -137 

Щільність 

забруднення  

Sr -90 

Щільність 

забруднення 

Cs -137 

Щільність 

забруднення  

Sr -90  

1. Костопільська 

міська рада 1,0 0,63 1,0 0,74 

2. Великомидська  1,0 0,41 1,0 0,41 

3. Великостидинська  1,0 0,74 1,0 0,61 

4. Головинська  1,0 0,63 1,0 0,52 

5. Гутянська  1,0 0,80 1,0 0,82 

6. Деражненська  1,0 0,47 1,0 0,82 

7. Дюксинська  1,0 0,80 1,0 0,82 

8. Звіздівська  1,0 0,80 1,0 0,82 

9. Злазненська  1,0 0,80 1,0 0,69 

10. Золотолинська  1,0 0,13 1,0 0,82 

11.Малолюбашанська  1,0 0,63 1,0 0,82 

12. Маломидська  1,0 0,41 1,0 0,82 

13.Малостидинська  1,0 0,80 1,0 0,82 

14. Мащанська  1,0 0,80 1,0 0,82 

15. Мирненська  1,0 0,63 1,0 0,50 

16. Пеньківська  1,0 0,80 1,0 0,82 

17. Підлужненська  1,0 0,63 1,0 0,82 

18. Пісківська  1,0 0,80 1,0 0,82 

19. Постійненська  1,0 0,80 1,0 0,82 

20. Яполотська  1,0 0,69 1,0 0,82 

 

 

 

 

 

 

 



719 

 

продовження додатка И 

 

Таблиця И.27 

Нормовані показники вмісту радіонуклідів (Цезію - 137 та Стронцію – 90) у 

грунтах  Млинівського району 

Млинівський  район 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

Щільність 

забруднення 

Cs -137 

Щільність 

забруднення   

Sr -90  

Щільність 

забруднення 

Cs -137 

Щільність 

забруднення  

Sr -90  

1. Млинівська селищна 

рада 1,0 0,80 1,0 0,80 

2. Берегівська  1,0 0,80 1,0 0,80 

3. Бокіймівська  1,0 0,80 1,0 0,80 

4. Війницька  1,0 0,80 1,0 0,80 

5. Владиславівська  1,0 0,80 1,0 0,80 

6. Вовницька  1,0 0,80 1,0 0,80 

7. Добрятинська  1,0 0,80 1,0 0,80 

8. Довгошиївська  1,0 0,80 1,0 0,80 

9. Кораблищенська  1,0 0,80 1,0 0,80 

10. Малинська  1,0 0,80 1,0 0,80 

11.Малодорогостаївська  1,0 0,80 1,0 0,80 

12. Мальованська  1,0 0,80 1,0 0,80 

13. Миколаївська  1,0 0,80 1,0 0,80 

14. Новосілківська  1,0 0,80 1,0 0,80 

15. Новоукраїнська  1,0 0,80 1,0 0,80 

16. Острожецька  1,0 0,80 1,0 0,80 

17. Певжівська  1,0 0,80 1,0 0,80 

18. Перемилівська  1,0 0,80 1,0 0,80 

19. Підгаєцька  1,0 0,80 1,0 0,80 

20. Підлозцівська  1,0 0,80 1,0 0,80 

21. Пітушківська  1,0 0,80 1,0 0,80 

22. Посниківська  1,0 0,80 1,0 0,80 

23. Привітненська  1,0 0,80 1,0 0,80 

24. Пугачівська  1,0 0,80 1,0 0,80 

25. Радянська  1,0 0,74 1,0 0,80 

26. Смордвівська  1,0 0,80 1,0 0,80 

27. Торговицька  1,0 0,80 1,0 0,80 

28. Уїздецька  1,0 0,80 1,0 0,80 

29. Хорупанська  1,0 0,80 1,0 0,80 

30. Ярославицька  1,0 0,80 1,0 0,80 
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Таблиця И.28 

Нормовані показники вмісту радіонуклідів (Цезію - 137 та Стронцію – 90) у 

грунтах  Острозького району 

Острозький район 

8 тур (2001 р.) 9 тур (2006 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

Щільність 

забруднення 

Cs -137 

Щільність 

забруднення  Sr 

-90 

Щільність 

забруднення Cs 

-137  

Щільність 

забруднення   

Sr -90 

1. Острозька районна 

рада 1,0 0,69 1,0 0,79 

2. Білашівська  1,0 0,63 1,0 0,79 

3. Бухарівська  1,0 0,58 1,0 0,63 

4. Верхівська  1,0 0,52 1,0 0,79 

5. Вілійська  1,0 0,74 1,0 0,74 

6. Вільбівненська  1,0 0,69 1,0 0,79 

7. Грем'яцька  1,0 0,80 1,0 0,80 

8. Кутянківська  1,0 0,74 1,0 0,79 

9. Межиріцька  1,0 0,63 1,0 0,79 

10. Милятинська  1,0 0,80 1,0 0,80 

11.Могилянівська  1,0 0,69 1,0 0,79 

13. Мощаницька  1,0 0,80 1,0 0,80 

13.Новомалинська  1,0 0,69 1,0 0,63 

14.Новородчицька  1,0 0,85 1,0 0,41 

15. Оженинська  1,0 0,63 1,0 0,79 

16. Плосківська  1,0 0,74 1,0 0,79 

17. Почапківська  1,0 0,91 1,0 0,80 

18. Розвазька  1,0 0,74 1,0 0,79 

19. Сіянцівська  1,0 0,74 1,0 0,79 

20. Тесівська  1,0 0,85 1,0 0,80 

21. Українська  1,0 0,69 1,0 0,79 

22. Хорівська  1,0 0,74 1,0 0,79 
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Таблиця И.29 

Нормовані показники вмісту радіонуклідів (Цезію - 137 та Стронцію – 90) у 

грунтах  Рівненського району 

Рівненський район 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

 

Назва сільської, 

селищної, міської та 

районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

Щільність 

забруднення 

Cs -137 

Щільність 

забруднення  

Sr -90   

Щільність 

забруднення 

Cs -137 

Щільність 

забруднення  

 Sr- 90 

1. Рівненська 

районна рада 1,0 0,80 1,0 0,77 

2. Білокриницька  1,0 0,80 1,0 0,82 

3. Бронниківська  1,0 0,80 1,0 0,82 

4.Великожитинська  1,0 0,80 1,0 0,82 

5.Великоомелянська  1,0 0,80 1,0 0,82 

6. Верхівська  1,0 0,80 1,0 0,82 

7. Городищенська  1,0 0,80 1,0 0,82 

8. Городоцька  1,0 0,63 1,0 0,61 

9. Грушвицька  1,0 0,80 1,0 0,82 

10. Дядьковицька  1,0 0,80 1,0 0,82 

11. Жобринська * 1,0 0,80 1,0 0,82 

12. Заборольська  1,0 0,80 1,0 0,82 

13. Зорянська  1,0 0,74 1,0 0,72 

14. Квасилівська 

селищна рада 1,0 0,80 1,0 0,82 

15. Клеванська 

селищна рада* 1,0 0,74 1,0 0,82 

16. Корнинська  1,0 0,80 1,0 0,82 

17. Кустинська  1,0 0,80 1,0 0,82 

18.Малошпаківська  1,0 0,80 1,0 0,62 

19. Новоукраїнська  1,0 0,80 1,0 0,61 

20. Обарівська  1,0 0,80 1,0 0,82 

21.Олександрійська*  1,0 0,80 1,0 0,82 

22. Оржівська 

селищна рада* 1,0 0,80 1,0 0,82 

23. Радухівська  1,0 0,80 1,0 0,82 

24. Тайкурська  1,0 0,80 1,0 0,61 

25. Шпанівська  1,0 0,80 1,0 0,61 

26. Шубківська  1,0 0,80 1,0 0,82 

Примітка: *-  Територія, яка знаходиться у зоні Полісся ; 
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Таблиця И.30 

Агреговані показники санітарно- гігієнічної стійкості грунту Гощанського  

 району 

Примітка: *-  Територія, яка знаходиться у зоні Полісс 

 

 

 

 

Гощанський район 

8 тур (2001 р.) 9 тур (2006 р.) 

 

Назва сільської, селищної, міської 

та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

АП АП 

1. Гощанська селищна рада 0,21 0,54 

2. Бабинська 0,23 0,60 

3.Бочаницька 0,18 0,24 

4. Бугринська 0,38 0,52 

5.Воскодавська 0,21 0,27 

6. Горбаківська 0,22 0,58 

7. Дроздівська 0,65 0,61 

8. Дулібська 0,41 0,52 

9. Жаврівська 0,28 0,37 

10.Красносільська 0,70 0,70 

11.Криничківська* 0,21 0,56 

12.Курозванівська 0,24 0,31 

13. Липківська 0,23 0,43 

14. Майківська 0,27 0,37 

15. Малинівська* 0,29 0,17 

16. Малятинська* 0,19 0,20 

17. Посягвівська 0,29 0,34 

18. Русивельська 0,26 0,30 

19. Рясниківська 0,27 0,20 

20. Садівська* 0,41 0,49 

21. Симонівська 0,31 0,31 

22. Синівська 0,29 0,24 

23. Тучинська* 0,16 0,59 

24. Федорівська 0,40 0,44 
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Таблиця И.30 

Агреговані показники санітарно- гігієнічної стійкості грунту Рівненського району 

Примітка: *-  Територія, яка знаходиться у зоні Полісся ; 

 

 

 

 

Рівненський   район 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

Назва сільської, селищної, міської 

та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

АП АП 

1. Рівненська районна рада 0,23 0,11 

2. Білокриницька  0,21 0,10 

3. Бронниківська  0,21 0,37 

4.Великожитинська  0,22 0,16 

5.Великоомелянська  0,26 0,29 

6. Верхівська  0,24 0,26 

7. Городищенська  0,13 0,10 

8. Городоцька  0,14 0,13 

9. Грушвицька  0,29 0,17 

10. Дядьковицька  0,43 0,19 

11. Жобринська * 0,17 0,18 

12. Заборольська  0,11 0,11 

13. Зорянська  0,38 0,20 

14. Квасилівська селищна рада 0,33 0,34 

15. Клеванська селищна рада* 0,22 0,22 

16. Корнинська  0,19 0,13 

17. Кустинська  0,22 0,31 

18.Малошпаківська  0,10 0,09 

19. Новоукраїнська  0,52 0,63 

20. Обарівська  0,28 0,29 

21. Олександрійська * 0,39 0,65 

22. Оржівська селищна рада* 0,12 0,10 

23. Радухівська  0,10 0,16 

24. Тайкурська  0,10 0,09 

25. Шпанівська  0,27 0,18 

26. Шубківська  0,39 0,36 
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Таблиця И.30 

Агреговані показники санітарно- гігієнічної стійкості грунту Острозького району 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький   район 

8 тур (2001 р.) 9 тур (2006 р.) 

Назва сільської, селищної, міської 

та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

АП АП 

1. Острозька районна рада 0,09 0,17 

2. Білашівська  0,15 0,10 

3. Бухарівська  0,15 0,24 

4. Верхівська  0,18 0,21 

5. Вілійська  0,18 0,18 

6. Вільбівненська  0,26 0,31 

7. Грем'яцька  0,10 0,10 

8. Кутянківська  0,23 0,31 

9. Межиріцька  0,17 0,18 

10. Милятинська  0,12 0,20 

11.Могилянівська  0,09 0,16 

13. Мощаницька  0,12 0,21 

13.Новомалинська  0,18 0,28 

14.Новородчицька  0,15 0,17 

15. Оженинська  0,11 0,12 

16. Плосківська  0,17 0,21 

17. Почапківська  0,30 0,29 

18. Розвазька  0,20 0,60 

19. Сіянцівська  0,29 0,35 

20. Тесівська  0,23 0,26 

21. Українська  0,16 0,16 



725 

 

 

продовження додатка И 

 

Таблиця И.30 

Агреговані показники санітарно- гігієнічної стійкості грунту Млинівського району 

 

 

Млинівський   район 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

Назва сільської, селищної, міської 

та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

АП АП 

1. Млинівська селищна рада 0,37 0,38 

2. Берегівська  0,20 0,20 

3. Бокіймівська  0,19 0,19 

4. Війницька  0,20 0,20 

5. Владиславівська  0,20 0,20 

6. Вовницька  0,21 0,20 

7. Добрятинська  0,61 0,54 

8. Довгошиївська  0,19 0,19 

9. Кораблищенська  0,19 0,19 

10. Малинська  0,39 0,39 

11.Малодорогостаївська  0,20 0,20 

12. Мальованська  0,19 0,19 

13. Миколаївська  0,36 0,35 

14. Новосілківська  0,23 0,20 

15. Новоукраїнська  0,19 0,19 

16. Острожецька  0,27 0,30 

17. Певжівська  0,20 0,20 

18. Перемилівська  0,20 0,27 

19. Підгаєцька  0,21 0,20 

20. Підлозцівська  0,40 0,33 

21. Пітушківська  0,19 0,21 

22. Посниківська  0,20 0,22 

23. Привітненська  0,20 0,20 

24. Пугачівська  0,20 0,23 

25. Радянська  0,22 0,22 

26. Смордвівська  0,20 0,20 

27. Торговицька  0,21 0,21 

28. Уїздецька  0,35 0,36 

29. Хорупанська  0,19 0,19 

30. Ярославицька  0,21 0,21 
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Таблиця И.30 

Агреговані показники санітарно- гігієнічної стійкості грунту Костопільського 

району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський   район 

8 тур (2006 р.) 9 тур (2010 р.) 

Назва сільської, селищної, міської 

та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

АП АП 

1. Костопільська міська рада 0,64 0,22 

2. Великомидська  0,46 0,20 

3. Великостидинська  0,50 0,39 

4. Головинська  0,20 0,10 

5. Гутянська  0,43 0,18 

6. Деражненська  0,76 0,31 

7. Дюксинська  0,46 0,22 

8. Звіздівська  0,46 0,10 

9. Злазненська  0,46 0,22 

10. Золотолинська  0,98 0,40 

11.Малолюбашанська  0,45 0,45 

12. Маломидська  0,36 0,10 

13.Малостидинська  0,46 0,31 

14. Мащанська  0,20 0,22 

15. Мирненська  0,22 0,22 

16. Пеньківська  0,44 0,17 

17. Підлужненська  0,30 0,22 

18. Пісківська  0,10 0,21 

19. Постійненська  0,46 0,22 

20. Яполотська  0,99 0,20 
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Таблиця И.30 

Агреговані показники санітарно- гігієнічної стійкості грунту Здолбунівського 

району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський  район 

8 тур (2002 р.) 9 тур (2007 р.) 

Назва сільської, селищної, міської 

та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

АП АП 

1. Здолбунівська міська рада 0,17 0,17 

2. Білашівська  0,59 0,62 

3. Богдашівська  0,09 0,09 

4. Будеразька  0,40 0,46 

5. Бущанська  0,32 0,35 

6. Глинська  0,20 0,21 

7. Дерманська Друга  0,35 0,34 

8. Дерманська Перша  0,16 0,16 

9. Здовбицька  0,19 0,19 

10. Копитківська  0,23 0,21 

11.Маломощаницька  0,37 0,43 

12. Миротинська  0,10 0,12 

13. Мізоцька селищна рада 0,42 0,43 

14. Новомощаницька  0,42 0,43 

15. Новосілківська  0,41 0,40 

16. Півченська  0,42 0,44 

17. П'ятигірська  0,15 0,20 

18. Спасівська  0,23 0,23 

19.Старомощаницька  0,50 0,64 

20. Ступнівська  0,35 0,34 

21. Уїздецька  0,15 0,18 

22. Урвенська  0,27 0,29 
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Таблиця И.30 

Агреговані показники санітарно- гігієнічної стійкості грунту Дубенського району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський район 

8 тур (2003 р.) 9 тур (2008 р.) 

Назва сільської, селищної, міської 

та районної ради 

Санітарно-гігієнічний стан грунту 

АП АП 

1. Дубенська районна рада 0,29 0,20 

2. Берегівська 0,20 0,20 

3. Варковицька 0,37 0,32 

4. Вербська 0,21 0,19 

5. Гірницька 0,43 0,44 

6. Іваннівська 0,56 0,25 

7. Княгининська 0,32 0,33 

8. Майданська 0,34 0,21 

9. Малосадівська 0,58 0,38 

10. Мильчанська 0,37 0,44 

11.Мирогощанська 0,36 0,20 

12. Молодавська 0,22 0,20 

13. Озерянська 0,17 0,18 

14. Плосківська 0,39 0,38 

15. Повчанська 0,71 0,74 

16.Привільненська 0,20 0,22 

17. Птицька 0,34 0,34 

18. Рачинська 0,38 0,20 

19. Сатиївська 0,21 0,85 

20. Семидубська 0,40 0,21 

21. Смизька селищна рада 0,25 0,32 

22. Соснівська 0,49 0,31 

23. Стовпецька 0,21 0,21 

24. Тараканівська 0,29 0,18 

25. Шепетинська 0,36 0,39 



729 

 

продовження додатка И 

 

Таблиця И. 31 

Нормований показник потенційного просторового екологічного ризику від 

забруднення атмосферного повітря 

 

Селищна рала 

К-сть 

підпр 

К-сть 

автозапр. 

Трансп. 

маг. 

Полігони, 

сміт. 

Зона 

забр. 

сума джерел 

забр.повітря N 

1 Білокриницька 0 4 1 

 

1 6 0,142857 

2 Бронниківська 0 1 1 

 

1 3 0,571429 

3 Великожитинська 0 4 1 

 

1 6 0,142857 

4 Великоомелянська 0 4 1 

 

1 6 0,142857 

5 Верхівська 0 0 
 

 

1 1 0,857143 

6 Городищенська 0 2 1 

 

1 4 0,428571 

7 Городоцька 1 1 1 

 

1 4 0,428571 

8 Грушвицька 0 1 1 

 

1 3 0,571429 

9 Дядьковицька 0 0 1 

 

1 2 0,714286 

10 Жобринська 0 0 
 

 

1 1 0,857143 

11 Заборольська 0 3 1 

 

1 5 0,285714 

12 Зорянська 2 3 1 

 

1 7 0,0001 

13 Корнинська 0 0 1 

 

1 2 0,714286 

14 Кустинська 0 0 
 

 

1 1 0,857143 

15 Малошпаківська 0 0 
 

 

1 1 0,857143 

16 Новоукраїнська 0 0 1 

 

1 2 0,714286 

17 Обарівська 1 1 1 

 

1 4 0,428571 

18 Олександрійська 1 1 1 

 

1 4 0,428571 

19 Радухівська 0 0 
 

 

1 1 0,857143 

20 Тайкурська 0 0 
 

 

1 1 0,857143 

21 Шпанівська 1 1 
 

 

1 3 0,571429 

22 Шубківська 0 0 1 

 

1 2 0,714286 

23 Бабинська 

 

2 1 

 

1 4 0,428571 

24 Бочаницька 

    

1 1 0,857143 

25 Бугринська 

    

1 1 0,857143 

26 Воскодавська 

    

1 1 0,857143 

27 Горбаківська 

 

2 1 2 1 6 0,142857 

28 Дроздівська 

    

1 1 0,857143 

29 Дулібська 

    

1 1 0,857143 

30 Жаврівська 

   

1 1 2 0,714286 

31 Красносільська 

  

1 1 1 3 0,571429 

32 Криничківська 

     

0 1 

33 Курозванівська 

    

1 1 0,857143 

34 Липківська 

    

1 1 0,857143 

35 Майківська 

    

1 1 0,857143 

36 Малинівська 

    

1 1 0,857143 
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37 Малятинська     1 1 0,857143 

38 Посягвівська     1 1 0,857143 

39 Русивельська     1 1 0,857143 

40 Рясниківська 

   

1 1 2 0,714286 

41 Садівська 

   

1 1 2 0,714286 

42 Симонівська 

    

1 1 0,857143 

43 Синівська 

    

1 1 0,857143 

44 Тучинська 

 

2 0 

 

1 3 0,571429 

45 Федорівська 

 

1 0 

 

1 2 0,714286 

46 Берегівська 

     

0 1 

47 Варковицька 

    

1 1 0,857143 

48 Вербська 

 

1 0 3 

 

4 0,428571 

49 Гірницька 

     

0 1 

50 Іваннівська 

 

1 

 

2 

 

3 0,571429 

51 Княгининська 

 

2 

   

2 0,714286 

52 Майданська 

     

0 1 

53 Малосадівська 

     

0 1 

54 Мильчанська 

 

1 

   

1 0,857143 

55 Мирогощанська 

 

1 

   

1 0,857143 

56 Молодавська 

 

1 1 

 

1 3 0,571429 

57 Озерянська 

     

0 1 

58 Плосківська 

 

1 

   

1 0,857143 

59 Повчанська 

     

0 1 

60 Привільненська 

 

1 1 

  

2 0,714286 

61 Птицька 

     

0 1 

62 Рачинська 

 

1 1 1 

 

3 0,571429 

63 Сатиївська 

    

1 1 0,857143 

64 Семидубська 

 

1 1 

  

2 0,714286 

65 Соснівська 

     

0 1 

66 Стовпецька 

     

0 1 

67 Тараканівська 

 

1 1 

  

2 0,714286 

68 Шепетинська 

 

4 1 

  

5 0,285714 

69  Білашівська  0 0 

   

0 1 

70 Богдашівська 2 4 1 

 

1 8 0,0001 

71  Будеразька  0 0 

   

0 1 

72 Бущанська 0 0 

   

0 1 

73 Глинська 0 0 1 

 

1 2 0,714286 

74 Дерманська Друга 0 0 1 

 

1 2 0,714286 

75 ДерманськаПерша 0 0 1 

 

1 2 0,714286 

76 Здовбицька 2 1 1 

 

1 5 0,285714 

77 Копитківська 1 1 

  

1 3 0,571429 

78 Маломощаницька 0 1 1 

  

2 0,714286 

79 Миротинська 1 0 1 

  

2 0,714286 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
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80  Новомощаницька  0 0    0 1 

81 Новосілківська  0 0 1  1 2 0,714286 

82  Півченська  0 0   1 1 0,857143 

83  П'ятигірська  0 0   1 1 0,857143 

84  Спасівська  0 0   1 1 0,857143 

85  Старомощаницька  0 0 

   

0 1 

86  Ступнівська  0 1 

   

1 0,857143 

87  Уїздецька  1 0 

  

1 2 0,714286 

  Мізоцька  4 4 1 

 

1 10 0,0001 

88  Урвенська  0 0 1 

 

1 2 0,714286 

89 Великомидська 1 1 

   

2 0,714286 

90 Великостидинська 0 0 

   

0 1 

91 Головинська 1 1 

  

1 3 0,571429 

92 Гутянська 1 1 

   

2 0,714286 

93 Деражненська 1 0 1 

  

2 0,714286 

94 Дюксинська 1 0 

  

1 2 0,714286 

95 Звіздівська 0 1 1 

 

1 3 0,571429 

96 Злазненська 0 1 

   

1 0,857143 

97 Золотолинська 1 1 

   

2 0,714286 

98 Малолюбашанська 1 1 1 

  

3 0,571429 

99 Маломидська 1 0 

   

1 0,857143 

100 Малостидинська 0 1 

   

1 0,857143 

101 Мащанська 1 0 1 

 

1 3 0,571429 

102 Мирненська 1 0 1 

  

2 0,714286 

103 Пеньківська 0 0 

   

0 1 

104 Підлужненська 1 0 

   

1 0,857143 

105 Пісківська 0 1 

   

1 0,857143 

106 Постійненська 2 0 

   

2 0,714286 

107 Яполотьська 0 0 

   

0 1 

108 Берегівська 

   

1 

 

1 0,857143 

109 Бокіймівська 

 

1 

 

1 

 

2 0,714286 

110 Війницька 

     

0 1 

111 Владиславівська 

     

0 1 

112 Вовницька 

     

0 1 

113 Добрятинська 

     

0 1 

114 Довгошиївська 

     

0 1 

115 Кораблищенська 

 

1 

   

1 0,857143 

116 Малинська 

  

1 

  

1 0,857143 

117 Малодорогостаївська 

     

0 1 

118 Миколаївська 

     

0 1 

119 Новосілківська 

  

1 

  

1 0,857143 

120 Новоукраїнська 

     

0 1 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
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121 Острожецька      0 1 

122 Певжівська      0 1 

123 Перемилівська      0 1 

124 Підгаєцька  1  2  3 0,571429 

125 Підлозцівська  1  1  2 0,714286 

126 Пітушківська    1  1 0,857143 

127 Посниківська      0 1 

128 Привітненська 

     

0 1 

129 Пугачівська 

     

0 1 

130 Радянська 

     

0 1 

131 Смордвівська 

     

0 1 

132 Торговицька 

     

0 1 

133 Уїздецька 

  

1 

  

1 0,857143 

134 Хорупанська 

     

0 1 

135 Ярославицька 

     

0 1 

136 Мальованська 

     

0 1 

137 Білашівська 

     

0 1 

138 Бухарівська 

     

0 1 

139 Вілійська 

     

0 1 

140 Вельбівненська 

     

0 1 

141 Верхівська 

    

1 1 0,857143 

142 Грем"яцька 

     

0 1 

143 Кутянківська 

     

0 1 

144 Межиріцька 

  

1 

  

1 0,857143 

145 Милятинська 

     

0 1 

146 Могилянівська 

     

0 1 

147 Мощаницька 

  

1 

  

1 0,857143 

148 Новомалинська 

     

0 1 

149 Новородчицька 

     

0 1 

150 Оженинська 

 

5 1 

 

1 7 0,0001 

151 Плосківська 

 

1 

  

1 2 0,714286 

152 Почапківська 

 

1 1 

  

2 0,714286 

153 Розвазька 

 

3 1 

  

4 0,428571 

154 Сіянцівська 

    

1 1 0,857143 

155 Тесівська 

    

1 1 0,857143 

156 Українська 

 

1 1 

  

2 0,714286 

157 Хорівська 

  

1 

  

1 0,857143 
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Таблиця И.32 

 

Інтегрований показник екологічного стану агросфери ЗВУ 

 

СР Показники 

Селищна рала ІП* екологічного стану грунту АП1 
АП2 

ІП Е 

Білокриницька 0,2 0,143 0,01 0,06 

Бронниківська 0,31 0,57 0,27 0,36 

Великожитинська 0,24 0,14 0,32 0,22 

Великоомелянська 0,3 0,14 0,35 0,25 

Верхівська 0,38 0,86 0,06 0,27 

Городищенська 0,27 0,43 0,22 0,29 

Городоцька 0,3 0,43 0,23 0,31 

Грушвицька 0,2 0,57 0,28 0,32 

Дядьковицька 0,35 0,71 0,29 0,42 

Жобринська 0,45 0,86 0,40 0,54 

Заборольська 0,32 0,29 0,35 0,32 

Зорянська 0,25 0,0001 0,31 0,02 

Корнинська 0,21 0,71 0,01 0,12 

Кустинська 0,31 0,86 0,37 0,46 

Малошпаківська 0,26 0,86 0,34 0,42 

Новоукраїнська 0,3 0,71 0,38 0,43 

Обарівська 0,36 0,43 0,02 0,14 

Олександрійська 0,54 0,43 0,48 0,48 

Радухівська 0,25 0,86 0,37 0,43 

Тайкурська 0,23 0,86 0,32 0,40 

Шпанівська 0,27 0,57 0,25 0,34 

Шубківська 0,3 0,71 0,29 0,40 

Бабинська 0,52 0,43 0,12 0,30 

Бочаницька 0,23 0,86 0,03 0,18 

Бугринська 0,2 0,86 0,23 0,34 

Воскодавська 0,31 0,86 0,18 0,36 

Горбаківська 0,2 0,14 0,18 0,17 

Дроздівська 0,25 0,86 0,01 0,12 

Дулібська 0,5 0,86 0,13 0,39 
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Жаврівська 0,3 
0,71 0,21 

0,36 

 

Красносільська 0,39 0,57 0,18 0,34 

Криничківська 0,55 1,00 0,19 0,47 

Курозванівська 0,44 0,86 0,16 0,40 

Липківська 0,59 0,86 0,10 0,37 

Майківська 0,22 0,86 0,19 0,33 

Малинівська 0,45 0,86 0,19 0,42 

Малятинська 0,39 0,86 0,20 0,40 

Посягвівська 0,46 0,86 0,16 0,40 

Русивельська 0,35 0,86 0,15 0,36 

Рясниківська 0,33 0,71 0,19 0,36 

Садівська 0,55 0,71 0,19 0,42 

Симонівська 0,51 0,86 0,27 0,49 

Синівська 0,39 0,86 0,14 0,36 

Тучинська 0,66 0,57 0,13 0,37 

Федорівська 0,43 0,71 0,13 0,34 

Берегівська 0,39 1,00 0,42 0,55 

Варковицька 0,43 0,86 0,27 0,46 

Вербська  0,2 0,43 0,37 0,32 

Гірницька 0,26 1,00 0,24 0,40 

Іваннівська 0,42 0,57 0,41 0,46 

Княгининська 0,47 0,71 0,15 0,37 

Майданська 0,21 1,00 0,54 0,48 

Малосадівська 0,27 1,00 0,40 0,48 

Мильчанська 0,32 0,86 0,38 0,47 

Мирогощанська 0,31 0,86 0,19 0,37 

Молодавська 0,2 0,57 0,28 0,32 

Озерянська 0,33 1,00 0,30 0,46 

Плосківська 0,31 0,86 0,41 0,48 

Повчанська  0,32 1,00 0,31 0,46 

Привільненська 0,36 0,71 0,40 0,47 

Птицька 0,42 1,00 0,40 0,55 

Рачинська 0,34 0,57 0,35 0,41 

Сатиївська 0,58 0,86 0,36 0,56 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
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Семидубська 0,25 0,71 0,33 0,39 

Соснівська 0,21 1,00 0,41 0,44 

Стовпецька 0,3 1,00 0,44 0,51 

Тараканівська 0,44 0,71 0,43 0,51 

Шепетинська 0,31 0,29 0,48 0,35 

 Білашівська  0,28 1,00 0,02 0,18 

Богдашівська 0,26 0,0001 0,33 0,02 

 Будеразька  0,24 1,00 0,46 0,48 

Бущанська 0,22 1,00 0,32 0,41 

Глинська 0,29 0,71 0,13 0,30 

Дерманська Друга 0,24 0,71 0,04 0,19 

ДерманськаПерша 0,2 0,71 0,16 0,29 

Здовбицька 0,29 0,29 0,20 0,25 

Копитківська 0,31 0,57 0,44 0,43 

Маломощаницька 0,22 0,71 0,27 0,35 

Миротинська 0,31 0,71 0,31 0,41 

 Новомощаницька  0,26 1,00 0,46 0,49 

Новосілківська  0,2 0,71 0,43 0,39 

 Півченська  0,2 0,86 0,04 0,19 

 П'ятигірська  0,25 0,86 0,32 0,41 

 Спасівська  0,23 0,86 0,32 0,40 

 Старомощаницька  0,23 1,00 0,33 0,42 

 Ступнівська  0,2 0,86 0,33 0,38 

 Уїздецька  0,34 0,71 0,13 0,32 

Мізоцька  0,27 0,0001 0,19 0,02 

 Урвенська  0,27 0,71 0,28 0,38 

Великомидська 0,41 0,71 0,59 0,56 

Великостидинська 0,47 1,00 0,58 0,65 

Головинська 0,36 0,57 0,67 0,52 

Гутянська 0,38 0,71 0,50 0,52 

Деражненська 0,53 0,71 0,63 0,62 

Дюксинська 0,44 0,71 0,69 0,60 

Звіздівська 0,34 0,57 0,73 0,52 

Злазненська 0,39 0,86 0,47 0,54 

Золотолинська 0,51 0,71 0,68 0,63 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707


736 

 

продовження талб. И.22 

Малолюбашанська 0,58 0,57 0,75 0,63 

Маломидська 0,26 0,86 0,66 0,53 

Малостидинська 0,42 0,86 0,61 0,60 

Мащанська 0,34 0,57 0,70 0,51 

Мирненська 0,45 0,71 0,37 0,49 

Пеньківська 0,3 1,00 0,86 0,64 

Підлужненська 0,44 0,86 0,76 0,66 

Пісківська 0,45 0,86 0,62 0,62 

Постійненська 0,35 0,71 0,66 0,55 

Яполотьська 0,41 1,00 0,07 0,31 

Берегівська 0,42 0,86 0,40 0,52 

Бокіймівська 0,25 0,71 0,44 0,43 

Війницька 0,26 1,00 0,69 0,57 

Владиславівська 0,2 1,00 0,49 0,46 

Вовницька 0,37 1,00 0,53 0,58 

Добрятинська 0,31 1,00 0,47 0,53 

Довгошиївська 0,24 1,00 0,23 0,38 

Кораблищенська 0,25 0,86 0,70 0,53 

Малинська 0,34 0,86 0,71 0,59 

Малодорогостаївська 0,27 1,00 0,45 0,50 

Миколаївська 0,3 1,00 0,52 0,54 

Новосілківська 0,22 0,86 0,18 0,32 

Новоукраїнська 0,32 1,00 0,15 0,37 

Острожецька 0,4 1,00 0,08 0,31 

Певжівська 0,29 1,00 0,20 0,39 

Перемилівська 0,27 1,00 0,21 0,38 

Підгаєцька 0,27 0,57 0,09 0,24 

Підлозцівська 0,3 0,71 0,20 0,35 

Пітушківська 0,26 0,86 0,17 0,33 

Посниківська 0,22 1,00 0,13 0,31 

Привітненська 0,23 1,00 0,13 0,31 

Пугачівська 0,25 1,00 0,14 0,33 

Радянська 0,25 1,00 0,26 0,40 

Смордвівська 0,35 1,00 0,11 0,33 

Торговицька 0,34 1,00 0,18 0,39 
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Уїздецька 0,3 0,86 0,10 0,30 

Хорупанська 0,42 1,00 0,15 0,40 

Ярославицька 0,39 1,00 0,17 0,41 

Мальованська 0,23 1,00 0,17 0,34 

Білашівська 0,24 1,00 0,38 0,45 

Бухарівська 0,32 1,00 0,33 0,47 

Вілійська 0,36 1,00 0,40 0,52 

Вельбівненська 0,33 1,00 0,13 0,35 

Верхівська 0,41 0,86 0,34 0,49 

Грем"яцька 0,2 1,00 0,20 0,34 

Кутянківська 0,35 1,00 0,42 0,53 

Межиріцька 0,39 0,86 0,36 0,49 

Милятинська 0,26 1,00 0,27 0,41 

Могилянівська 0,4 1,00 0,32 0,50 

Мощаницька 0,4 0,86 0,26 0,45 

Новомалинська 0,41 1,00 0,37 0,54 

Новородчицька 0,33 1,00 0,45 0,53 

Оженинська 0,2 0,0001 0,29 0,02 

Плосківська 0,39 0,71 0,23 0,40 

Почапківська 0,35 0,71 0,29 0,42 

Розвазька 0,66 0,43 0,41 0,49 

Сіянцівська 0,4 0,86 0,31 0,47 

Тесівська 0,36 0,86 0,38 0,49 

Українська 0,3 0,71 0,26 0,38 

Хорівська 0,35 0,86 0,28 0,44 
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Таблиця І 

Індекс СЕЕ стану агросфери ЗВУ 

 
СР ІП Е  ІП СЕ І СЕЕ 

Білокриницька 0,06 0,55 0,19 

Бронниківська 0,36 0,45 0,40 

Великожитинська 0,22 0,50 0,33 

Великоомелянська 0,25 0,49 0,35 

Верхівська 0,27 0,48 0,36 

Городищенська 0,29 0,28 0,29 

Городоцька 0,31 0,59 0,43 

Грушвицька 0,32 0,43 0,37 

Дядьковицька 0,42 0,42 0,42 

Жобринська 0,54 0,40 0,46 

Заборольська 0,32 0,35 0,33 

Зорянська 0,02 0,69 0,12 

Корнинська 0,12 0,61 0,27 

Кустинська 0,46 0,31 0,38 

Малошпаківська 0,42 0,42 0,42 

Новоукраїнська 0,43 0,49 0,46 

Обарівська 0,14 0,37 0,23 

Олександрійська 0,48 0,60 0,54 

Радухівська 0,43 0,33 0,38 

Тайкурська 0,40 0,27 0,33 

Шпанівська 0,34 0,62 0,46 

Шубківська 0,40 0,52 0,45 

Бабинська 0,30 0,38 0,34 

Бочаницька 0,18 0,30 0,23 

Бугринська 0,34 0,32 0,33 

Воскодавська 0,36 0,30 0,33 

Горбаківська 0,17 0,35 0,25 

Дроздівська 0,12 0,33 0,20 

Дулібська 0,39 0,25 0,31 

Жаврівська 0,36 0,32 0,34 

Красносільська 0,34 0,38 0,36 

Криничківська 0,47 0,31 0,38 

Курозванівська 0,40 0,33 0,36 

Липківська 0,37 0,34 0,35 

Майківська 0,33 0,26 0,29 

Малинівська 0,42 0,29 0,35 

Малятинська 0,40 0,29 0,34 

Посягвівська 0,40 0,31 0,35 

Русивельська 0,36 0,32 0,34 
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Рясниківська 0,36 0,32 0,34 

Садівська 0,42 0,32 0,36 

Симонівська 0,49 0,38 0,43 

Синівська 0,36 0,31 0,33 

Тучинська 0,37 0,33 0,35 

Федорівська 0,34 0,27 0,30 

Берегівська 0,55 0,23 0,36 

Варковицька 0,46 0,40 0,43 

Вербська  0,32 0,28 0,30 

Гірницька 0,40 0,15 0,24 

Іваннівська 0,46 0,29 0,37 

Княгининська 0,37 0,21 0,28 

Майданська 0,48 0,10 0,22 

Малосадівська 0,48 0,14 0,26 

Мильчанська 0,47 0,13 0,25 

Мирогощанська 0,37 0,28 0,32 

Молодавська 0,32 0,11 0,19 

Озерянська 0,46 0,15 0,26 

Плосківська 0,48 0,22 0,32 

Повчанська  0,46 0,10 0,21 

Привільненська  0,47 0,17 0,28 

Птицька 0,55 0,23 0,36 

Рачинська 0,41 0,14 0,24 

Сатиївська 0,56 0,17 0,31 

Семидубська  0,39 0,23 0,30 

Соснівська 0,44 0,12 0,23 

Стовпецька 0,51 0,13 0,26 

Тараканівська 0,51 0,24 0,35 

Шепетинська 0,35 0,22 0,28 

 Білашівська  0,18 0,23 0,20 

Богдашівська 0,02 0,23 0,07 

 Будеразька  0,48 0,24 0,34 

Бущанська 0,41 0,23 0,31 

Глинська 0,30 0,25 0,28 

Дерманська Друга 0,19 0,13 0,16 

ДерманськаПерша 0,29 0,14 0,20 

Здовбицька 0,25 0,35 0,30 

Копитківська 0,43 0,32 0,37 

Маломощаницька 0,35 0,16 0,24 

Миротинська 0,41 0,26 0,32 

 Новомощаницька  0,49 0,11 0,23 

Новосілківська  0,39 0,14 0,23 

 Півченська  0,19 0,15 0,17 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27643
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27645
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27684
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27686
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27689
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 П'ятигірська  0,41 0,18 0,27 

 Спасівська  0,40 0,18 0,27 

 Старомощаницька  0,42 0,14 0,24 

 Ступнівська  0,38 0,11 0,20 

 Уїздецька  0,32 0,15 0,22 

Мізоцька  0,02 0,16 0,05 

 Урвенська  0,38 0,29 0,33 

Великомидська 0,56 0,16 0,30 

Великостидинська 0,65 0,19 0,35 

Головинська 0,52 0,54 0,53 

Гутянська 0,52 0,19 0,32 

Деражненська 0,62 0,50 0,55 

Дюксинська 0,60 0,43 0,51 

Звіздівська 0,52 0,47 0,50 

Злазненська 0,54 0,33 0,42 

Золотолинська 0,63 0,22 0,37 

Малолюбашанська 0,63 0,28 0,42 

Маломидська 0,53 0,29 0,39 

Малостидинська 0,60 0,22 0,36 

Мащанська 0,51 0,39 0,45 

Мирненська 0,49 0,37 0,43 

Пеньківська 0,64 0,26 0,41 

Підлужненська 0,66 0,31 0,46 

Пісківська 0,62 0,30 0,43 

Постійненська 0,55 0,36 0,44 

Яполотьська 0,31 0,25 0,28 

Берегівська 0,52 0,19 0,31 

Бокіймівська 0,43 0,24 0,32 

Війницька 0,57 0,24 0,37 

Владиславівська 0,46 0,21 0,32 

Вовницька 0,58 0,26 0,39 

Добрятинська 0,53 0,29 0,39 

Довгошиївська 0,38 0,25 0,31 

Кораблищенська 0,53 0,25 0,36 

Малинська 0,59 0,18 0,33 

Малодорогостаївська 0,50 0,18 0,30 

Миколаївська 0,54 0,26 0,37 

Новосілківська 0,32 0,16 0,23 

Новоукраїнська 0,37 0,26 0,31 

Острожецька 0,31 0,27 0,29 

Певжівська 0,39 0,22 0,29 

Перемилівська 0,38 0,23 0,30 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27692
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27694
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27698
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27701
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27703
http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=19.01.2009&rf7571=27707
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Підгаєцька 0,24 0,28 0,26 

Підлозцівська 0,35 0,09 0,18 

Пітушківська 0,33 0,13 0,21 

Посниківська 0,31 0,28 0,30 

Привітненська 0,31 0,22 0,26 

Пугачівська 0,33 0,31 0,32 

Радянська 0,40 0,19 0,27 

Смордвівська 0,33 0,23 0,28 

Торговицька 0,39 0,32 0,35 

Уїздецька 0,30 0,29 0,29 

Хорупанська 0,40 0,26 0,32 

Ярославицька 0,41 0,35 0,38 

Мальованська 0,34 0,21 0,27 

Білашівська 0,45 0,21 0,31 

Бухарівська 0,47 0,23 0,33 

Вілійська 0,52 0,20 0,33 

Вельбівненська 0,35 0,19 0,26 

Верхівська 0,49 0,16 0,28 

Грем"яцька 0,34 0,33 0,33 

Кутянківська 0,53 0,23 0,35 

Межиріцька 0,49 0,32 0,40 

Милятинська 0,41 0,21 0,29 

Могилянівська 0,50 0,28 0,38 

Мощаницька 0,45 0,27 0,35 

Новомалинська 0,54 0,19 0,32 

Новородчицька 0,53 0,20 0,32 

Оженинська 0,02 0,39 0,08 

Плосківська 0,40 0,30 0,35 

Почапківська 0,42 0,18 0,27 

Розвазька 0,49 0,25 0,35 

Сіянцівська 0,47 0,20 0,31 

Тесівська 0,49 0,20 0,32 

Українська 0,38 0,28 0,33 

Хорівська 0,44 0,31 0,37 
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