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Практичне заняття 1 

Розрахунок концентрації ксенобіотиків та коефіцієнту 

біоконцентрування на трофічному рівені харчового ланцюга 

Харчовий ланцюг являє собою пов'язану лінійну структуру з ланок, кожна 

з яких пов'язана із сусідніми ланками відношеннями «їжа – споживач». Зв'язок 

між двома ланками встановлюється, якщо одна група організмів виступає в ролі 

їжі для іншої групи. 

 
 

Рис.1 Харчовий ланцюг 

 
 

Рис.2.Трофічні рівні 

 

Ксенобіотики, на відміну від поживних речовин, накопичуються в 

харчових ланцюгах, тривалий час затримуються в тканинах живих істот і майже 

повністю переходять до наступного трофічного рівня. У результаті значні 

кількості цих речовин акумулюються в організмах кінцевої ланки харчового 

ланцюга. Це явище називають ефектом біологічного нагромадження.  

Розрахунок концентрації ксенобіотиків на певній ланці трофічного 

ланцюга здійснюють за формулою 

 

С = С0 kn , 

 

де С0 – концентрація шкідливої речовини у воді або повітрі; 

k – коефіцієнт акумуляції, який визначають співвідношенням концентрацій 

шкідливих речовин на двох сусідніх ланках трофічного ланцюга;  

n – попереднє число ланок трофічного ланцюга.  

Задача 1. На підставі правила екологічної піраміди визначте, скільки 

потрібно планктону, щоб у морі виросла одна особина калана (морська видра) 
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масою 30 кг, якщо ланцюг харчування має такий вигляд: фітопланктон, нехижі 

риби, хижі риби, калан. 

Розв’язування 

Із правила екологічної піраміди відомо, що кожен наступний харчовий 

рівень має масу в 10 разів меншу, ніж попередній. Знаючи це, можна легко 

розв’язувати задачу. 

Складемо трофічний ланцюг, починаючи від продуцентів:  

фітопланктон → нехижі риби → хижі риби → калан. 

Знаючи, що маса калана становить 30 кг, а це число має бути в 10 разів 

менше маси попередньої ланки трофічного ланцюга, легко знайдемо масу 

попередньої ланки (хижа риба):  

30 ∙10 = 300 (кг). 

 Відповідно маса нехижої риби становить 

300 ∙10 = 3000 (кг), 

        маса фітопланктона ─ 

3000 ∙ 10 = 30000 (кг). 

 Відповідь: для того щоб в морі виріс один калан масою 30 кг, потрібно 

30000 кг фітопланктону. 

Нагромадження шкідливих речовин призводить до того, що чим вища 

організація тварини, а його трофічний рівень далі від вихідного, тим тварина 

більш чутлива до забруднень навколишнього середовища. 

Явище біоконцентрування, тобто накопичення хімічних речовин у 

тканинах рослин і тварин у процесі їх нормальної життєдіяльності, належить до 

найважливіших біологічних факторів, що визначає динаміку переміщення 

хімічних елементів на нашій планеті. Для характеристики ефекту 

біоконцентрування використовують коефіцієнт біоконцентрування:  

 

Bcf = Cb / Cw, 

 

 де Cb та Cw – концентрації речовин в живій речовині та воді відповідно. 

Задача 2. Оцініть концентрацію альдрину в карасі, якщо його 

концентрація в річковій воді дорівнює 0,000007 мг/л, а коєфіцієнт акумуляції 

альдрину в трофічних ланцюгах в середньому близький до 100. 

Розв’язування 

Харчовий ланцюг для карася:  

альдрин→ водорослі  →  личинки → карась. 

Розрахунок концентрації ксенобіотиків на певній ланці трофічного 

ланцюга здійснюють за формулою 

С = С0 kn , 

С = 0,000007 ∙ 1003 = 7 мг/л. 

 

Відповідь: 7 мг/л 

Задача 3. Уміст ДДТ у воді 8 ∙ 10-6 частин / млн (млн-1), а в тілі устриці 

Crassosfrea virginiaa – 0,35 млн-1. Визначте коефіцієнт біоконцентрування ДДТ. 
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Розв’язування 

Харчовий ланцюг для устриці:  

ДДТ → водорослі → фітопланктон → устриці 

Розрахунок коефіцієнта біоконцентрування ДДТ зробимо за формулою 

 

k = √
𝐶

𝐶0

𝑛
; 

 

k =√
0,35

0,000008

3
 = 35. 

 

Відповідь: коефіцієнт біоконцентрування ДДТ 35. 

 

Задачі для самостійного виконання  

1. Основний канал потрапляння Sr-90 у ґрунт – радіоактивні опади з 

атмосфери. Якщо його концентрацію в ґрунті взяти за 1, то з огляду на 

здатність концентруватися під час руху по трофічних ланцюгах концентрація 

Sr-90 у злаках складе приблизно 27 одиниць, а в м'ясі овець ─ 500 одиниць. 

Оцініть уміст Sr-90 у людей, що харчуються м'ясом овець (у відносних 

одиницях), якщо коєфіцієнт акумуляції у процессі харчування людини мясом 

овець становить 2. Намалюйте трофічні рівні. 

2. Оцініть концентрацію ДДТ та його метаболітів у щуці, якщо їх сумарна 

концентрація у річковій воді дорівнює 0,000005 мг/л, а коефіцієнт акумуляції 

ДДТ і його метаболітів у трофічних ланцюгах у середньому близький до 100. 

Намалюйте трофічні рівні.  

3. При скиданні стічних вод у ручку від підприємств поблизу Одеси 

концентрація ртуті у воді становить 0,002 мг/л. При русі ртуті по трофічним 

ланцюгам (водорослі – планктони – рачки – дрібний окунь – щука) із середнім 

коефіцієнтом акумуляції рівним 10 відбувається нагромадження ртуті в 

організмі. Смертельна доза для риб складає 20 мг/кг. Що буде зі щукою? 

Розрахуйте середньосуточне навантаження даним ксенобіотиком на організм 

людини, якщи зїісти 200 гр дрібної риби (або щуки). 

4. При використанні ртуті в якості фунгіцидів при протравливании насіння 

відбувається концентрування ртуті по трофічних ланцюгах: зернові птиці 

(голуби) ─ хижі птахи (яструб) ─ великі хижі птахи (беркут). Коефіцієнт 

акумуляції ртуті для перерахованих вище організмів становить 100. Визначте 

концентрацію ртуті в тілі беркута, в відносних одиницях, якщо умовно 

прийняти її в зерні за одиницю. 

5. Вміст ПХБ у воді становило 7 ∙ 10-6 частин / млн. (млн-1), а в тілі 

моллюска ─ 0,35 млн-1. Визначте коефіцієнт біоконцентрірованія ПХБ. 

Намалюйте трофічні рівні. 

6.  Вміст інсектициду ДДТ в молоці матері становить 0,9 мг / кг молочного 

жиру. Середня жирність материнського молока дорівнює 12 %, щільність 1,027 

г / мл. Чи небезпечно це молоко для немовляти (вага 5 кг), яке споживає 500 мл 
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молока на добу? Відзначимо, що ДДТ володіє кумулятивними властивостями і 

при його концентрації рівній 0,5 мг / кг починаються патологічні зміни 

організму. Через якийсь час в організмі немовляти накопичиться небезпечне 

кількість ДДТ? 

7. Оцініть концентрацію ДДТ і його метаболітів в щуці, якщо їх сумарна 

концентрація в річковій воді дорівнює 0,0000003 мг/л, а коефіцієнт акумуляції 

ДДТ і його метаболітів в трофічних ланцюгах в середньому близький до 100.  

Намалюйте трофічні рівні. 

8. Оцініть концентрацію «Мірекс» в раках, якщо його я концентрація в 

річковій воді дорівнює 0,0000005 мг / л, а коефіцієнт акумуляції в трофічних 

ланцюгах в середньому близький до 100. Намалюйте трофічні рівні. 

9. На підставі правила екологічної піраміди визначити, скільки потрібно 

планктону, щоб у морі виріс один дельфін масою 300 кг, якщо  хижі риби  

нехижі риби ланцюг харчування має вигляд: планктони  дельфін. 

10. На підставі правила екологічної піраміди визначити, скільки потрібно 

зерна, щоб у лісі виріс один пугач масою 3,5 кг, якщо ланцюг  пугач. тхір  

миша-полівка харчування має вигляд: зерно злаків   

11.  На підставі правила екологічної піраміди визначити, скільки орлів 

може вирости при наявності 100 т злакових рослин, якщо ланцюг  орел. 

Вважати, змії  жаби  коники харчування має вигляд: злаки  що 1 орел 

важить близько 5 кг.  

12. На підставі правила екологічної піраміди визначити, скільки орлів 

може вирости при наявності 300 т злакових рослин, якщо ланцюг  орел. 

комахоїдні птахи  коники харчування має вигляд: злаки  Вважати, що 1 

орел важить близько 5 кг. 

13. Які з перерахованих організмів екосистеми тайги відносять до 

продуцентів, первинних консументів, вторинних консументів: бактерії гниття, 

лось, ялина, заєць, вовк, модрина, рись? Складіть ланцюг харчування з 4 ланок.  

14.  При використанні сполук ртуті як фунгіцидів при обробці насіння 

відбувається концентрування ртуті по трофічному ланцюзі: зерноїдні птахи 

(голуби) – хижі птахи (яструб) – великі хижі птахи (беркут). Коефіцієнт 

акумуляції ртуті у перерахованих вище організмах становить у середньому 100. 

Визначити концентрацію ртуті у тілі беркута, у відносних одиницях, якщо 

умовно прийняти концентрацію ртуті в зерні за одиницю.  

15.  У результаті аварійного скидання стічних вод, в яких містилось 60 г 

сурми, було забруднене пасовище площею 1000 м2 , глибина проникнення вод 

становить 0,5 м. Чи можна пити молоко корів, які паслися на цьому пасовищі, 

якщо на кожній ланці харчового ланцюга відбувається нагромадження 

токсичних речовин в 10-кратному розмірі? ГДК сурми в молоці 0,05 мг/кг.  

16.  Водойма, в якій розводили товарну рибу, була забруднена стічними 

водами, що містять 10 кг фтору. Чи можна вживати цю рибу в їжу, якщо на 

кожній ланці харчового ланцюга відбувається нагромадження токсичних 

речовин в 10-кратному розмірі? Площа водойми 100 м2 , глибина її 10 м, ГДК 

фтору у рибі 10 мг/кг, густина води 1000 кг/м3 .. 
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Практичне заняття №2 

Розрахунок фактичного навантаження важкими металами на людину, 

які містяться в продуктах харчування 

Будь-яка хімічна речовина токсична за певних умов впливу. Токсичність ─ 

здатність речовини завдавати шкоди живому організму. На організм людини 

найбільший вплив надає доза речовини, тривалість впливу, режим і шлях 

надходження його в організм. 

ГДК ─ гранично допустима концентрація речовини, яка при щоденному 

впливі на організм протягом невизначено тривалого часу не викликає відхилень 

у здоров'ї теперішнього і наступних поколінь. При цьому концентрація 

речовини враховується в мг на об'єм або на масу об'єкта. 

У гігієни харчування базисним регламентом нормованого речовини є 

допустима добова доза. 

Допустима добова доза (ДДД) речовини ─ це максимальна доза, щоденне 

пероральне надходження якої протягом усього життя людини нешкідливо, 

тобто не робить несприятливий вплив на життєдіяльність, здоров'я нинішнього 

і майбутніх поколінь. ДДД виражається в мг на кг маси тіла. 

Фактичне навантаження важкими металами за рахунок вживаних 

продуктів харчування на організм людини розраховується, виходячи з 

фактичного споживання продуктів харчування, що входять в добовий набір і 

утримання ксенобиотика в кожному з них по формулі:  

 

N = ∑
𝐶𝑖∙𝑃𝑖

1000
𝑖
1  

 

де N ─ середньодобове навантаження даними ксенобіотиком на організм 

людини (мкг / добу); 

Ci ─ фактичний вміст важкого металу в продукті (мкг / кг) табл 2.1; 

Pi ─ фактичне споживання продукту (г / добу) табл 2.2. 

Навантаження досліджуваного ксенобиотика (важкого металу) на організм 

оцінюють шляхом зіставлення з допустимим добовим надходженням (ДДН) 

цього ж металу, яке обчислюють за формулою: 

 

ДДН = ∑
ГДР∙Рі

1000

і
1  

 

де ДДН ─ допустиме добове надходження даного ксенобиотика (важкого 

металу) з добовим набором продуктів харчування (мкг / добу); 

ГДР ─ гранично допустимий рівень ксенобиотика в продукті (мкг / кг); 

Pi ─ фактичне споживання продукту (г / добу). 

 

Завдання для самостійного виконання  

Розрахувати навантаження досліджуваного ксенобиотика (важкого 

металу) на організм, використовуючи таблицю 2.1 та 2.2 . 
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Таблиця 2.1 

Фактичний вміст важкого металу в продукті мкг/кг 

В
ар

іа
н

т  

Pb 

 

Cd 

 

As 

 

Hg 

 

Продукт 

В
ар

іа
н

т  

Pb 

 

Cd 

 

As 

 

Hg 

 

Продукт 

 

1 

 

0,17 0,13 0,032 2 Картопля  

13 

 

0,16 0,14 0,032 2 Картопля 

0,16 0,1 0,001 2 Хліб 0,14 0,2 0,001 1 Хліб 

0,34 0,2 0,008 20 М'ясо 0,33 0,1 0,007 19 М'ясо 

 

2 

0,07 25 0,03 15 Яйця  

14 

0,06 24 0,02 14 Яйця 

1,3 2 0,002 17 Капуста 1,2 1 0,001 18 Капуста 

1 1 0,003 43 Морква 1 1 0,002 42 Морква 

 

3 

0,43 4 0,001 5 Цибуля  

15 

0,40 3 0,001 3 Цибуля 

0,65 6 0,01 9 Буряк 0,64 5 0,01 8 Буряк 

0,06 1,9 0,07 12 Молоко 0,05 1,8 0,06 11 Молоко 

 

4 

0,3 0,4 0,02 9 Риба  

16 

0,2 0,3 0,02 8 Риба 

0,07 0,2 0,006 13 М'ясо 0,04 0,2 0,005 12 М'ясо 

0,06 26 0,006 10 Яйця 0,07 28 0,004 9 Яйця 

 

5 

0,98 0,9 0,001 12 Капуста  

17 

0,94 0,8 0,001 13 Капуста 

0,43 0,2 0,003 6 Морква 0,40 0,1 0,002 6 Морква 

0,09 0,4 0,001 14 Цибуля 0,09 0,4 0,001 14 Цибуля 

 

6 

0,67 0,7 0,005 34 Буряк  

18 

0,64 0,7 0,004 32 Буряк 

0,1 2 0,03 6 Молоко 0,1 2 0,03 6 Молоко 

0,06 50 0,004 59 Картопля 0,05 50 0,004 60 Картопля 

 

7 

0,03 0,1 0,001 3 Хліб  

19 

0,03 0,1 0,001 3 Хліб 

0,01 2 0,01 15 Риба 0,01 2 0,01 15 Риба 

0,02 4 0,002 3 Буряк 0,01 4 0,001 3 Буряк 

 

8 

0,10 1,8 0,005 2 Молоко  

20 

0,10 1,7 0,005 2 Молоко 

0,56 2 0,005 10 Риба 0,54 2 0,005 10 Риба 

0,78 5 0,05 6 М'ясо 0,74 5 0,05 5 М'ясо 

 

9 

0,04 23 0,003 2 Яйця  

21 

0,04 23 0,002 2 Яйця 

0,06 51 0,003 50 Картопля 0,05 51 0,003 50 Картопля 

0,03 0,09 0,002 2 Хліб 0,03 0,08 0,002 2 Хліб 

10 0,94 0,8 0,001 12 Капуста 22 0,92 0,8 0,001 11 Капуста 

0,09 26 0,02 15 Яйця 0,09 26 0,02 15 Яйця 

0,18 0,12 0,031 2 Картопля 0,16 0,12 0,031 2 Картопля 

11 0,02 1 0,01 14 Риба 23 0,02 1 0,01 13 Риба 

0,06 0,3 0,001 13 Цибуля 0,05 0,3 0,001 13 Цибуля 

0,07 1,8 0,06 11 Молоко 0,07 1,7 0,06 11 Молоко 

12 0,65 5 0,01 8 Буряк 24 0,63 5 0,01 8 Буряк 

0,06 1,8 0,06 11 Молоко 0,06 1,5 0,06 19 Молоко 

0,3 0,3 0,02 8 Риба 0,3 0,2 0,02 8 Риба 

 

Таблиця 2.2 

Фактичне споживання продукту й гранично допустимий рівень 

ксенобіотика в продукті 
 

№ 

 

Продукт 

Фактичне 

споживання 

Гранично допустимий рівень 

ксенобіотика в продукті 
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продукту 

г / добу 
ГДР (мкг / кг); 

Pb Cd As Hg 

1 Хліб 278 300 50 100 10 

2 Молоко 260 100 30 50 5 

3 М'ясо  та птиця 44 500 50 100 30 

4 Риба 10 1000 200 5000 400 

5 Яйця 25 300 10 100 20 

6 Картопля 241 500 30 200 20 

7 Овочі (капуста, буряк, морква, цибуля) 76 500 30 200 20 

 

Практичне заняття № 3 

Оцінка ступіня небезпеки використання для пиття води 

Питна вода, що подається населенню повинна мати сприятливі 

органолептичні властивості, бути безпечна в епідемічному й радіаційному 

відношенні, нешкідлива за хімічним складом. При організації централізованого 

господарсько-питного водопостачання вода джерела повинна пройти ту чи 

іншу обробку, метою якої є доведення її складу і властивостей до вимог 

санітарних норм і правил. Для досягнення цього використовуються різні 

способи і методи поліпшення якості води в процесі водопідготовки на 

водоочисних спорудах і засоби доочистки питної води в побутових умовах. 

Якість питної води повинна відповідати гігієнічним нормам перед її 

надходженням у розподільну мережу.  

Безпека питної води визначається її відповідністю нормативами 

представлених у таблиці. 

Таблиця 3.1 

Нормативи по хімічним показникам води 
Показники Нормативи 

(ПДК),не більше 

Показники Нормативи (ПДК), 

не більше 

Водневий показник в межах 6 - 9 Твердість води 7,0 (10) ммоль/л 

Загальна 

мінералізація  

1000 (1500) мг/л окислюваність 

перманганатна 

5,0 мг/л 

Нафтопродукти 0,1 мг/л ПАР 0,5 мг/л 

Фенольний індекс 0,25 мг/л Нітрати ( NO3
-) 45 мг/л 

Алюміній 0,5 мг/л Ртуть (Hg) 0,0005 мг/л 

Барій 0,1 мг/л Свинец (Рb) 0,03 мг/л 

Берілій 0,0002 мг/л Селен (Se) 0,01 мг/л 

Бор 0,5 мг/л Стронцій (Sr2+) 7,0 мг/л 

Залізо 0,3(1,0) мг/л Сульфати (SO4
2-) 500 мг/л 

Кадмій 0,001 мг/л Фториди (F-) 1,5 мг/л 

Манган 0,1(0,5) мг/л Хлориди (Сl) 350 мг/л 

Мідь 1,0 мг/л Хром(CrО4
2-) 0,05 мг/л 

Молібден 0,25 мг/л Ціаниди (CN-) 0,035 мг/л 

Мишяк 0,05 мг/л Цинк (Zn2+) 5,0 мг/л 

Нікель 0,1 мг/л g-ГХЦГ  0,002 (3) мг/л 

  ДДТ  0,002 (3) мг/л 
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Призначні органолептичні властивості води визначаються її відповідністю 

нормам, зазначеним у таблиці 

      Таблиця 3.2  

Нормативи по органоліптичним показникам води 
Найменування 

показників 

Одиниці віміру Нормативи для питної води 

водопровідної з колодязів з пунктів 

розливу 

Запах бали ≤2 ≤3 ≤0 

Забарвленість градуси ≤20 ≤35 ≤10 

Каламутність нефелометрична 

одиниця  

каламутності 

(1 НОК = 0,58 мг/дм3) 

≤1,0  

≤2,6 (для 

підземного 

вододжерела) 

≤3,5 ≤0,5 

Смак та присмак бали ≤2 ≤3 ≤0 

 

Задача 1 . У 1971 р поблизу м. Пейне в Німеччині у виробленій шахті було 

поховано 2800 т вапняної суспензії, що містить 10 % миш’яку. В даний час 5,6 

% миш’яку з суспензії перейшло в грунтові води, обсяг яких в районі 

розташування звалища становить 3 млн. м3. Оцініть ступінь небезпеки 

використання для пиття води з колодязів, якщо безпечна тижнева доза для 

людини 0,5 мг миш’яку. При разовому надходженні 1,5 ... 2 мг миш’яку на кг 

ваги людини настає смерть. Дати токсикологічну характеристику миш’яку. 

Розв’язування 

1. Знаходимо масу миш’яку, що міститься в 2800 т вапняної суспензії: 

 

m (As) = 280 · 0,056 = 15,68 т = 15680 кг. 

 

2. Знайдемо масу миш’яку, що міститься в 1 м3 грунтових вод: 

 

m (As) = 15680 / 3000000 = 5,227 м 

 

3. Визначимо масу миш’яку, споживаного людиною за добу: 

 

m (As) = (5,227 / 1000) ∙ 3 = 0,00001568 кг = 15,68 мг. 

 

4. Визначимо масу миш'яку, споживаного людиною за тиждень: 

 

m (As) = 15,68 ∙7 = 109,76 мг. 

 

Порівняємо з безпечної тижневої дозою: 109,76 > 0,5 (мг). 

5. Визначимо у скільки разів тижнева доза зараженої води більш токсична 

безпечної для людини:  

 

109,76 / 0,5 = 219,52 разів 
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Оцінивши токсичність миш'яку, можна з упевненістю стверджувати, що 

при попаданні миш'яку в грунтові води, вода з криниць стала одна значний не 

придатна для пиття. Тижнева доза зараженої води в 220 разів більш токсична 

безпечної для людини. При разовому надходженні добової норми смерть 

малоймовірна, однак можливо харчове отруєння. Смерть настане час вступу до 

організму 20 дм3 зараженої води. 

Відповідь: вода з колодязів небезпечна для використання в якості питної. 

Задача 2. Добова потреба F- іонів дорослої людини дорівнює приблизно 

2,8 мг. Зі звичайною їжею надходить в організм людини приблизно 1,0 мг F- 

іонів. Який об'єм води повинна вжити за тиждень сім'я з чотирьох чоловік, щоб 

відшкодувати дефіцит фтору, якщо ГДК (F-) = 1,5 мг / дм3 води? 

Розв’язування 

1. Добова потреба F-  іонів одну людину зі звичайної їжі становить: 

 

2,8 – 1 = 1,8 мг. 

 

2. За тиждень сім'я з чотирьох людей повинна вжити: 

 

1,8 · 4 · 7 = 50,4 мг F- іонів. 

 

3. З урахуванням змісту F- іонів в 1 дм3 води отримаємо: 

 

50,4 · 1 / 1,5 = 33,6 дм3 

Відповідь: 33,6 дм3. 

Задача 3. Розрахуйте необхідну кількість хлорного вапна, що містить 33% 

активного хлору, для знезараження води в польових умовах, якщо 

хлорпоглинання води становить 9,0 мг хлору на літр, а кількість води ─ 3000 л, 

залишковий активний хлор ─ 0,5 мг / л. 

Розв’язування 

1. Хлорпотреби для повного знезараження 1 л води становить 

хлорпоглинання плюс залишковий активний хлор: 

 

9 мг / л + 0,5 мг / л = 9,5 мг / л активного хлору. 

 

2. Отже на обсяг води в 3000 л потрібно 9,5 · 3000 = 28500 мг активного 

хлору. 

3. Розраховуємо необхідну кількість хлорного вапна з розрахунку, що в 

100 г її міститься 33 г активного хлору: 

100 г ─ 33 г 

 х г ─ 28,5 г,  

звідси: 

х = 28,5 · 100 / 33 = 86,4 г 
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Відповідь: для повного знезараження 3000 л води в польових умовах 

необхідно 86,4 г 33% хлорного вапна. 

Задача 4. Визначено, що у водоймі вміст натрію становить СNa= 20 мг/л; 

бензолу – Сб = 0,1 мг/л; аніліну – Са = 0.2 мг/л; цинку – Сц = 5 мг/л. Потрібно 

визначити санітарний стан водойми. За санітарно-токсикологічним лімітуючим 

показником шкідливості ГДКNa = 200 мг/л; ГДКб = 0,5 мг/л; ГДКа = 0.1 мг/л; 

ГДКц = 1.0 мг/л. 

Розв’язування 

Відповідно до вимог Сан ПіН 4630-88, потрібно забезпечити умови, які 

відповідають співвідношенням, при однакових ЛПШ. 

См

ГДКМ
+

Сб

ГДКб
+

Са

ГДКа
≤ 1; 

20

200
+

0,1

0,5
+

0,2

0,1
= 0,1 + 0,2 + 2 = 2,3; 

Сц

ГДКц
≤ 1; 

5

1
= 5. 

Відповідь: Санітарний стан водойму не відповідає нормативним вимогам 

і потрібно вжити заходів щодо його поліпшення, зокрема вилучення із стічних 

вод надлишків аніліну та цинку при скиданні їх у водойму. 

Задача 5. Розрахувати кількість хлорного вапна потрібного на етапі 

попередньої дезінфекції  колодязя, якщо відомо, що обсяг води в колодязі 2,5 

м3, необхідна доза активного хлору в воді 5 мг/л, активність хлору 5%. 

Розв’язування 

Для розрахунку використовувати формулу: 

 

Р = Е С 100 / Н, 

Р = 5·2,5·100 /5 = 250 г 

 

де: Р ─ кількість хлорного вапна, г; 

С ─ задана доза активного хлору в воді колодязя, мг / л (г/м3); 

Е ─ обсяг води в колодязі, м3; 

Н ─ вміст активного хлору в препараті,% 

Відповідь: кількість хлорного вапна, яке потрібного на етапі попередньої 

дезінфекції колодязя 250 г; 

Задача 6. У селищі почали відзначатися випадки кишкових інфекцій. 

Водопостачання нецентралізоване з шахтних колодязів. Відомо, обсяг води в 

колодязі, який найбільш часто використовується населенням 2,7 м3. Величина 

водозабору з колодязя складає 450 л на добу. Розрахувати необхідну кількість 
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дезинфікуючого препарату (хлору) для знезараження води, якщо 

хлорпоглинання води 5 мг / л; час за який відновлюється рівень води ─ 10 

хвилин.  

Розв’язування 

Для розрахунку використовувати формулу: 

 

А = 0.07 А1 + 0.08 А2 + 0.02 А3 + 0.14 А4, 

А=0,07 ·2,7 + 0,08 · 16,2 + 0,02 · 0,45 + 0,14 · 5 = 2,194 г, 

 

де: А1 ─ обсяг води в колодязі, м3; 

А2 ─ дебіт колодязя, м3 / год; 

А3 ─ величина водозабору, м3 / добу; 

А4 ─ хлорпоглинання води. 

Дебіт колодязя визначається за формулою: 

 

A2 = V  60 / t, 

A2 =2,7 · 60 / 10 = 16,2 

 

де: V ─ об'єм води в колодязі до відкачування, л; 

t ─ час в хв, за яке відновився рівень води, плюс час, протягом якого 

відкачували воду. 

Відповідь:  кількість дезинфікуючого препарату (хлору) для знезараження води 

становить 2,194 г. 

Задача 7. Виясніть, як впливає на якість річкової води, викид в неї стічні 

води, що містять 20 мг / дм3 казеїну. 

Розв’язування 

Визначимо потреба кисню в реакції окислення казеїну киснем: 

 

С8Н12О3N2 + 8О2 ↑ → 8СО2 ↑ + 2NH3 ↑ + 3H2О. 

                       184 г          256 г        352 г         34 г       54 г 

 

Для повного окислення казеїну потрібно 20 ∙ 256/184 = 27,8 мг / дм3 кисню. 

Відповідь: оскільки вода в насиченому стані при 20°С містить всього 9,2 мг / 

дм3 кисню, слід вжити заходів для забезпечення необхідного його кількості. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Дайте висновок про придатність води для питних цілей за (ГCанПиН 2.2.4-

171-10) 

Варіант 1. Проба води доставлена з населеного пункту А. Шахтний 

колодязь з бетонних кілець розташований в стороні від проїжджої частини 

вулиці на відстані 3 м і служить джерелом водопостачання чотирьох будинків. 

Глибина колодязя 12 м, шахта виступає над поверхнею землі на висоту 100 см, 

прикривається кришкою, є суспільне відро. 
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Аналіз води: кольоровість, градуси ─ 14, жовтуватий колір; запах при 

20°С, бали ─ 0, без запаху;смак при 20°С, бали ─ 3, залозистий присмак; осад ─ 

незначний, піщаний; азот амонійний, мг / л ─ 0,1; азот нітритів, мг / л ─ сліди; 

азот нітратів (NО3
-), мг / л ─ 20; сульфати, мг / л ─ 25; хлориди, мг / л ─ 40; 

залізо, мг / л ─ 4; жорсткість, мг-екв / л ─ 6; окислюваність, мг О2 / л ─ 4; 

загальне мікробне число в 1 мл ─ 300. 

Варіант 2. Військова частина розташована в селищі міського типу. Для 

водопостачання використовується свердловина, глибиною 185 м. Система по 

знезараженню води останнім часом не функціонує.  

Аналіз води з водопровідного крана: кольоровість ─ 20°; колір ─ жовтий; 

прозорість ─ 23 см; запах при 20°С ─ 4 бали, затхлий; смак при 200С ─ 3 бали, 

терпкий; осад жовто-бурого кольору; азот амонійний ─ 1,3 мг / л;  азот нітритів 

─ 0,3 мг / л;  азот нітратів ─ 22 мг / л; сульфати ─ 36 мг / л; хлориди ─ 58 мг / л; 

залізо ─ 26 мг / л; загальна жорсткість ─ 12 мг-екв / л; окислюваність ─ 6 мг О2 

/ л; загальне мікробне число ─ 300 в 1 мл; загальні коліформні бактерії ─ 80 в 

100 мл. 

Варіант 3. Для підрозділу відкритий і обладнаний відповідно до 

санітарних правил шахтний колодязь, який харчується з водоносного 

горизонту, що знаходиться на глибині 7 м. Можливі джерела забруднення 

грунту на навколишньої території відсутні. В 0,5 км від об'єкту починаються 

болота. Зроблені на базі центру гігієни і епідеміології аналізи двох проб води з 

колодязя, взятих з проміжком в 7 діб, показали наступне: прозорість ─ 30 см; 

кольоровість ─ 50°; запах і смак ─ деревні, 2 бали; рН ─ 6,2; азот аміаку ─ 0,5 ─ 

0,7 мг / л; азот нітритів ─ 0,3 мг / л; окислюваність – 10 ─11 мг О2 / л; хлор-іон 

─ 15─18 мг / л; загальна жорсткість ─ 1,5 мг-екв / л; залізо ─ 0,1 мг / л; 

термотолерантні коліформні бактерії ─ 15. 

Варіант 4. На час польових навчань для водопостачання підрозділи 

планується використовувати артезіанську свердловину, глибиною 50 м, селища 

N. Свердловина розташована на відстані 100 м від тваринницької ферми. Аналіз 

води взятої зі свердловини: кольоровість ─ 40°; колір ─ жовтий; прозорість ─ 

25 см; запах при 20°С ─ 3 бали, затхлий; смак при 20°С ─ 3 бали, болотний; 

помітний осад у вигляді бурих пластівців; азот амонійний ─ 0,4 мг / л; азот 

нітритів ─ 0,8 мг / л; азот нітратів ─ 60 мг / л; сульфати ─ 250 мг / л; хлориди ─ 

120 мг / л; залізо ─ 1,6 мг / л; фтор ─ 0,2 мг / л; окислюваність ─ 10 мг О2 / л; 

загальне мікробне число ─ 1600 в 1 мл; загальні коліформні бактерії ─ 50 в 

100мл. 

 

Задачи для самостійного виконання  

1. До підземного сховища закачали 250 т розчину, що містить 5% миш'яку. 

3,2% миш'яку перейшло в грунтові води об'ємом 2 млн. м3. Оцініть ступінь 

небезпеки використання для пиття води з колодязів, якщо безпечна тижнева 

доза для людини 0,5 мг миш'яку, а при надходженні 1,5 ... 2 мг миш'яку на 1 кг 

ваги людини настає смерть. 
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2. У 1988 р в водойми колишнього СРСР було скинуто 20,5 км3 стічних 

вод, забруднених вище допустимих норм, і 8,1 км3 стічних вод без будь-якого 

очищення. Для розведення 1 м3 забруднених стічних вод потрібно в середньому 

20 м3 природних вод, а для неочищених стічних вод в середньому в п'ять разів 

більше. Оцініть, яка частка природних вод внутрішніх водойм була схильна до 

прямого антропогенного впливу, якщо обсяг останніх становить 4700 км3. 

3. Вимивання свинцю зі свинцевих труб відбувається при концентрації 

сульфат-іонів більше 200 мг / дм3 води. Чи небезпечно використання для 

промивання свинцевих труб водою об'ємом 200 дм3, що містить сірчану 

кислоту масою 490 г. Напишіть рівняння реакцій. Відповідь підтвердіть 

розрахунками. 

4. Вимивання свинцю зі свинцевих труб відбувається при концентрації 

сульфат-іонів більше 200 мг / дм3 води. Чи небезпечно використання для 

промивання свинцевих труб води об'ємом 2 м3, що містить сірчану кислоту 

масою 98 г. Напишіть рівняння реакцій. Відповідь підтвердіть розрахунками. 

5. Вимивання свинцю зі свинцевих труб відбувається при концентрації 

сульфат-іонів більше 200 мг / дм3 води. Щодоби H2S, що міститься в кількості 

0,5 г в 1 дм3 води, повністю окислюється до сульфат-іонів. Чи можна 

використовувати таку воду для промивання свинцевих труб. Напишіть рівняння 

реакцій. Відповідь підтвердіть розрахунками 

6. Доступний людині обсяг прісної води на планеті дорівнює 4,2 млрд. км3. 

В середньому витрата прісної води на одну людину в рік складає приблизно 900 

м3. Населення Землі становить 7 млрд. чоловік. За скільки років населення 

Землі вип'є прісну воду? 

7. Розрахувати необхідну кількість хлорного вапна, що містить 20% 

активного хлору, для знезараження 6000 літрів води, якщо хлорпоглинанння 

води становить 4,0 мг хлору на літр. 

8.  Розрахувати необхідну кількість хлорного вапна (активного хлору 35%) 

для знезараження води, маючи такі дані: хлорпоглинання 2,5 мг / л активного 

хлору, кількість води 3000 л. 

9.  Розрахувати необхідну кількість хлорного вапна (активного хлору 25%) 

для знезараження води, маючи такі дані: хлорпоглинання води 3 мг / л 

активного хлору, кількість води 2000 л. 

10. Розрахувати необхідну кількість хлорного вапна, що містить 35% 

активного хлору, для знезараження води, якщо хлорпоглинання води становить 

8 мг хлору на літр, а кількість води ─ 5000 л. 

11.  Для визначення у воді сумарного вмісту важких металів (свинецю, 

міді, кадмію і т.д.) їх витягують з води у вигляді дітізонатних комплексів 

чотирьоххлористим вуглецем, далі, після видалення надлишку дитизона, 

обробляють сіллю Hg2+ для переведення в дитизонати ртуті, які фотометруют. 

Оптична щільність дитизоната ртуті, отриманого обробкою 500 см3 води, 

дорівнює 0,110 при λ = 485 нм. Для 500 см3 розчиу, що  містить додатково 2 мл 

стандартного розчину Cd(NO3)2∙4H2O з Т = 0,00001542 г / см3, провели усі стадії 
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аналізу аналогічно досліджуваного розчину. Оптична щільність його виявилася 

рівною 0,280. Який сумарний вміст важких металів у воді (в моль / дм3) 

12. Для визначення у воді вісмуту (в мг / дм3) пробу її 10 см3 помістили в 

мірну колбу місткістю 50 см3, підкислити розведеною азотною кислотою, 

додали розчин вісмутола-1 (реагент на вісмут), довели до мітки водою. Оптична 

щільність отриманого розчину при λ = 440 нм в кюветі з l = 2 см дорівнювала 

0,150. Оптична щільність стандартного розчину, отриманого обробкою 1 см3 10-

4 М розчину Bi(NO3)3∙5H2O в аналогічних умовах, дорівнює 0,2000. Який вміст 

вісмуту в воді? Чи не перевищує воно ГДК, рівну 0,5000 мг / дм3? 

13. При визначенні заліза в воді використовували «метод стандартних 

добавок», для чого в дві мірні колби місткістю 25 см3 прилив 20 см3 води і в 

одну з них ─ 2 см3 стандартного розчину заліза з концентрацією 0,5 мкг / см3. 

Обсяги розчинів в обох мірних колбах довели до мітки дистильованою водою. 

Атомне поглинання цих розчинів при 248,32 нм дорівнює 25 і 15 од., 

відповідно. Визначити концентрацію заліза у воді в мг / дм3. 

14. В річкову воду скинули стічні води, що містять 7 мг / дм3 казеїну. 

Обчисліть концентрацію кисню в річковій воді для його повного окислення 

(при нормі 9,2 мг / дм3). 

15. Для очищення стічної води від токсичного хрому (VI), що знаходиться 

в вигляді K2Cr2O7 в якості відновника використовували сульфіт натрію 

(Na2SO3). Напишіть рівняння реакції і розрахуйте масу сульфіту натрію 

необхідного для повного відновлення 750 г хрому (VI) у вигляді K2Cr2O7. 

16. Для очищення стічної води від токсичного хрому (VI), що знаходиться 

в вигляді K2Cr2O7 в якості відновника, використовували FeSO4. Напішіть 

рівняння реакції і розрахуйте масу залізного купоросу (FeSO4∙7H2O), 

необхідного для повного відновлення 800 г хрому (VI) у вигляді K2Cr2O7. 

17. Стічна вода містить іони токсичного хрому (VI), що знаходиться в 

вигляді K2Cr2O7 в концентрації  1 ∙10-6 моль / дм3. Для осадження хромат-іонів 

використовували розчин, що містить іони Ba2 + і Sr2 + в концентрації відповідно 

5∙10-4 моль / дм3 і 5∙10-1 моль / дм3. Який з осадів буде випадати першим з 

розчину (ДР(BaСrO4)=2,3∙10-10; ДР(SrСrO4) = 3,6 ∙10-5). 

18. Стічна вода містить іони CrO4
2- і CO3

-. Концентрація якого іону 

повинна бути більше і у скільки разів, щоб осадження карбонату і хромату 

барію почалося одночасно (ДР(BaCrО4)= 2,3∙10-10; ДР(BaCO3) = 27∙10-9)? 

19. Для очищення стічної води від токсичного хрому (VI), що знаходиться 

в вигляді K2Cr2O7 в якості відновника використовують SO2. Напишіть рівняння 

реакції і розрахуйте масу сірчистого газу, необходімогоідля повного 

відновлення хрому (VI) у вигляді K2Cr2O7 масою 950 г.  

20.  При аналізі проби води обємом 100 мл сульфат-йони осадили 

розчином BaCl2. Потім добавили 30 мл 0,025 М розчину ЕДТА. Надлишок 

ЕДТА відтитрували 15 мл 0.025 М MgCl2. Визначити конценрацію сульфат-

йонів (мг/л). 

21. Для визначення заліза у воді, в мірних колбах місткістю 50 мл були 

приготовлені стандартні та досліджувані розчини. Для приготування 
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стандартного розчину взяли 8 мл розчину заліза(ІІІ) (С(Fe) = 0,01 мг/мл). А для 

приготування дослідного – 25 мл води. Після додавання реагентів, оптичну 

щільність розчинів визначали на фотокалориметрі: Аст = 0,65; Ав = 0,62. 

Визначити концентрацію заліза у воді (мг/л). 

22. Якщо концентрація іонів водню в пробі води становить 10-6,8, то чому 

дорівнює значення рН? 

23. Якщо концентрація іонів водню в пробі води становить 10-2,5, то чому 

дорівнює значення рН? 

24. За допомогою хроматографа визначили вміст забруднюючих 

компонентів в пробі води (мг / л), воно склало для метанолу ─ 1,32 мг / л, а для 

і изопропанола ─ 0,17 мг / л. Розрахуйте їх сумарний забруднює ефект, якщо 

ГДК метанолу ─ 3,0 мг / л, а ГДК изопропанола ─ 0,25 мг / л. Сформулюйте 

поняття сумарне ГДК, напишіть формулу для його розрахунку. Зробіть 

висновок про допустимість використання аналізованого водного об'єкта для 

господарсько-питних і культурно-побутового водокористування (використання 

допустимо, або неприпустимо і чому). 

25. За хроматографа визначили вміст забруднюючих компонентів в пробі 

води (мг / л), воно склало для дибутилфталата ─ 0,06 мг / л, а для і бутилацетата 

─ 0,08 мг / л. Розрахуйте їх сумарний забруднює ефект, якщо ГДК 

дибутилфталата ─ 0,2 мг / л, а ГДК бутилацетата ─ 0,1 мг / л. Зробіть висновок 

про допустимість використання аналізованого водного об'єкта для 

господарсько-питного і культурно-побутового водокористування. 

26. Що буде з популяцією коропа у замкненій водоймі, якщо відбувся 

залповий викид фенолу у кількості 20 кг? Рівноважна концентрація 

розчиненого у воді кисню до скидання становила 10 мг/л. Об’єм водойми – 

10000 м3 . Для нормальної життєдіяльності риби необхідно мінімум 3 мг/л 

кисню. 

27. Оцініть наслідки для популяції коропа у замкненій водоймі, якщо у неї 

почали скидати стічні води крохмально-патокового заводу. У стічних водах 

міститься 60 мг/л цукрів (С12Н22О11). Потужність скидання за контрольний 

період склала 1000 м3 . Рівноважна концентрація О2 у водоймі 77 до скидання 

стічних вод – 9 мг/л, об’єм водойми – 10000 м3 . Для нормальної 

життєдіяльності риби необхідно мінімум 3 мг/л кисню. 

28. Скільки кг ртуті на добу викидає технологічна установка, якщо на 

годину вона скидає 1000 л стічних вод, концентрація ртуті в яких становить 6 

мг/л?  

29.  Скільки літрів 20%-ї соляної кислоти, густиною 1,098 г/см3 , буде 

потрібно для нейтралізації 700 л 5 М лужної стічної води?  

 

Практичне заняття № 4 

Оцінінка ступіня небезпеки отруєння важкими металами та іншими 

ксенобіотиками 

Харчові продукти забруднюються токсичними важкими металами через 

газоподібні, рідкі, тверді викиди та відходи промисловості підприємств, ТЕС, 
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транспорт, комунальні побутові відходи, стічні води, засоби захисту рослин. 

Ситуація ускладнюється тим, що для важких металів не існує механізмів 

природного самоочищення, а очисні споруди практично повністю пропускають 

мінеральні солі. 

З продуктами харчування в організм людини надходить близько 70 важких 

металів (майже всі – мікроелементи). Найтоксичнішими вважають свинець, 

олово, мідь, нікель, берилій, селен, кадмій, вісмут тощо. Але деякі з цих металів 

(Zn, Cu, Cr, Co, Sr, Mn – "метали життя"). В деяких країнах (США, Німеччина, 

Фінляндія) на основі сучасних досліджень дії важких металів, добові норми 

переглядаються і навіть збільшуються (США Se – 10 мг, Україна – 0,5 кг), що 

пояснюється його блокувальною дією на шкідливі та канцерог. свинець. 

Коливання концентратів важких металів пояснюється особливості їх 

будови, екологічного стану, агротехнічних заходів, специфічних особливостей 

рослин грунту, В дрібних плодах більше свинцю і менше міді, цинку, миш'яку. 

В покривних тканинах їх більше ніж в м'якоті. В соці більше свинцю і міді 

(морква, буряк, кабачок, гарбуз, яблуко). По токсичності приблизно 20 важких 

металів поділяють на 3 класи: 

1 клас (найбільш небезпечні) – Cd, Pb, Ni, Hg, Co, As. 

2 клас – Cu, Zn, Mn, 

3 клас – інші. 

Таблиця 4.1 

Гранично допустимі концентрації катіонів важких металів  

у харчових продуктах, мг/кг 

Продукт РЬ Cd Hg Cu Zn Sn Аr 

Овочі і картопля свіжі і свіжоморожені 0,5 0,03 0,02 5 10 - 0,2 

Фрукти й ягоди свіжі і свіжоморожені 0,4 0,03 0,02 5 10 - 0,2 

Гриби свіжі і консервовані 0,5 0,1 0,05 10 20 - 0,2 

Консерви овочеві в скляній, алюмінієвій, 

цільнотягнутій і металевій тарі 0,5 0,03 0,02 5 10 - 0,2 

Консерви овочеві в збірній металевій тарі 1 0,05 0,02 5 10 200 0,2 

Консерви фруктово-ягідні та соки в скляній, 

алюмінієвій, цільнотягнутій і металевій тарі 
0,4 0,03 0,02 5 10 - 0,2 

Консерви фруктово-ягідні, соки в металевій 

тарі 1 0,05 0,02 5 10 200 0,2 

Картопля, овочі сушені  0,5 0,03 0,02 5 10 - 0,2 

Фрукти, ягоди сушені  0,4 0,03 0,02 5 10 - 0,2 

Консерви для дитячого харчування на 

овочевій і фруктовій основі 0,3 0,02 0,01 5 10 - 0,2 
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Овоче-молочні і плодо-молочні суміші 0,3 0,02 0,01 5 50 - 0,2 

Задача 1. Оцініть максимально допустимий за діючими нормами 

надходження свинцю в організм дорослої людини за 50 років його життя з: а) 

питною водою; б) повітрям; в) споживаними м'ясопродуктами. 

Розв’язування 

а) ГДК свинцю в питній воді становить 0,03 мг / дм3; середнє добове 

споживання води становить ~ 2,5 ... 3 дм3;  

3 · 365 · 50 = 54 750 дм3 води за 50 років; 

54750 дм3 · 0,03 мг / дм3 = 1,6 г свинцю надійде в організм людини за 50 років; 

б) в середньому за одну хвилину через легені людини проходить : 

0,5 · 20 = 10 дм3 повітря, 

тоді за 50 років: 

10 · 60 · 24 · 365 · 50 = 262800 м3 повітря. 

ПДК свинцю в повітрі становить 0,003 мг / м3. 

Отже, за 50 років через легені надійде 262800 · 0,003 = 788,4 мг свинцю; 

в) за даними середньорічне споживання м'яса становить 39 ... 40 кг на рік 

40 ⋅ 50 = 2000 кг м'яса з'їсть людина за 50 років. 

Граничне нормативний вміст свинцю в м'ясі становить 0,5 мг / кг. За 50 

років в організм людини з споживаним м'ясом надійде 0,5⋅2000 = 1 г свинцю 

Відповідь: а) 1,6 г; б) 788.4 мг; в) 1 г. 

Задача 2. Для визначення нікеля в жирі, наважку 21,5000 г перевели у 

розчин, довели до мітки в мірній колбі на 200 мл. До 10 мл цього розчину 

добавили калію-натрію, аміак, персульфат амонія, диметилгліоксим, підігрілив 

продовж 5 хв, охолодили. За допомогою калібрувального графіка визначили що 

в розчиніміститься 0,0210 мг нікелю. Визначити масову частку нікеля в жирі. 

Розв’язування 

За даними вимірювань, занйдено, що 1/20 частині проби міститься 0,0210 

мг нікеля. Тоді у всій пробі: 

 

m = 20∙0,0210 = 0,4200 мг. 

 

Масову частку нікеля можна визначити пропорцією: 

21500 мг – 100%; 

0,42 мг – w%. 

w % = 
0,42∙100%

21500
= 0,0019%. 

 

Відповідь: Вміст нікелю 0,0019%. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Визначте зразки з перевищенням ГДК в продуктах і у скільки разів: 

  Зразок Вміст свинцю в продуктах, мг/кг ГДК, мг/кг Висновок 

Жито 

Гречка 

0,212 

0,613 

0,5 

0,5 
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Капуста 

Морква 

0,145 

0,425 

0,4 

0,4 

2. Визначте зразки з перевищенням ГДК в продуктах і у скільки разів: 

Зразок Вміст цинку в продуктах, мг/кг ГДК, мг/кг Висновок 

Пшениця 

Ячмінь 

Картопля 

Буряк 

18,5 

68,3 

14,5 

11,5 

50 

50 

10 

10 

 

3. Визначте зразки з перевищенням ГДК в продуктах і у скільки разів: 

Зразок Вміст кадмію в продуктах, мг/кг ГДК, мг/кг Висновок 

Овес 

Горох 

Картопля 

Буряк 

0,125 

0,213 

0,044 

0,028 

0,1 

0,1 

0,03 

0,03 

 

 

Задачи для самостійного виконання   

1. Оцініть ступінь небезпеки щоденного споживання 300 г моркви, що 

містить 0,03 мг / кг бору. При обробці моркви втрачається 20 % бору. Щоденна 

норма надходження бору в організм 10 мг / кг. Дефіцит бору в організмі 

відчувається при вмісті його менше 1 мг / кг ваги людини, а при вмісті більше 

190 мг / кг спостерігається токсична дія. 

2. Оцініть ступінь небезпеки отруєння кадмієм (Cd), якщо при 

викурюванні однієї сигарети в організм курця з димом надходить 10 мкг Cd. 

Завзятий курець викурює за день 35 сигарет. Гранично допустима 

середньодобова концентрація Cd в повітрі 10 мкг / м3. Відомо, що вдихання 

парів і пилу, що містить 3 мг / м3 Cd, протягом шести годин призводить до 

гострого отруєння. Через якийсь час отруєння може статися у завзятого курця, 

якщо знехтувати процесами виведення Cd з організму? Дати токсикологічну 

характеристику кадмію. 

3. Оцініть максимально допустиме надходження цинку в організм коня за 

15 років, якщо добове споживання вівса становить 2 кг, а ГДК цинку для вівса 

дорівнює 50 мг/кг. 

4. Розрахуйте надходження свинцю в організм дорослої людини за 10 

років його життя з питною водою. ГДК свинцю в питній воді становить 0,03 мг 

/ дм3. 

5. Розрахуйте надходження свинцю в організм дорослої людини за 10 

років його життя з повітрям. ГДК свинцю в повітрі становить 0,003 мг / дм3. 

6. Розрахуйте надходження свинцю в організм дорослої людини за 10 

років його життя з м'ясопродуктами, якщо добова норма м'ясопродуктів 

становить в (40 кг / рік). ГДК свинцю в м'ясі становить 0,5 мг / кг. 

7. Розрахуйте надходження свинцю в організм дорослої людини за 50 

років його життя з споживаним м'ясом в Європейських країнах (80 кг / рік). 

ГДК свинцю в м'ясі становить 0,5 мг / кг. 
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8. Розрахуйте надходження свинцю в організм людини за 50 років його 

життя, якщо добове споживання картоплі становить 400 г, а вміст свинцю в 

ньому 0,4 мг / кг. 

9. Розрахуйте надходження свинцю в організм людини за 20 років його 

життя, якщо добове споживання картоплі становить 300 г, а вміст свинцю в 

ньому 0,4 мг / кг.  

10. Оцініть максимально допустиме надходження міді в організм людини 

за 25 років, якщо добове споживання моркви становить 200 г, а ГДК міді для 

моркви дорівнює 5 мг / кг.  

11. У зразку капусти вміст міді становить 9,6 мг / кг. Чи можна 

використовувати цю капусту в їжу, якщо щоденне споживання її становить 300 

г, а добова потреба дорослої людини в цьому елементі 2 мг? Відповідь 

підтвердіть розрахунками. 

12. Унітіол і комплексони (трилон Б) використовують як антидоти при 

отруєннях важкими металами. Напишіть рівняння реакцій. 

13. Цей продукт є універсальним антидотом. Які вчені вперше виявили 

цю властивість і де його застосовують? 

14. Причиною невдалої спроби отруїти Распутіна в 1916 р стало відкриття 

в 1915 р німецькими хіміками Рупп і Гольце реакції ціанідів з глюкозою. У 

будинку Юсупова при додаванні ціаніду калію в солодкі тістечка. Напишіть 

рівняння цієї реакції. 

15. У партії картоплі вміст свинцю становить 0,167 мг / кг. Чи небезпечно 

щоденне споживання в їжу 1,0 кг картоплі з цієї партії, якщо допустима 

тижнева доза на одну людину становить 2,8 мг свинцю? Відповідь підтвердіть 

розрахунками. 

16. Зміст інсектициду «Діелдрін» в молоці матері становить 0,06 мг / кг 

молочного жиру. Середня жирність материнського молока дорівнює 10%, 

щільність 1,027 г / мл. Чи небезпечно це молоко для немовляти (вага 7 кг), яке 

споживає 500 мл молока на добу? Відзначимо, що діелдрін володіє 

кумулятивними властивостями і при його концентрації рівній 0,5 мг /  кг 

починаються патологічні зміни організму. Через якийсь час в організмі 

немовляти накопичиться небезпечне кількість інсектициду? 

17. У насінні персика, мигдалю, вишні та абрикоса в невеликих 

кількостях присутній синильна кислота (отрута!). Смертельна доза для людини 

50 мг. Визначте зміст синильної кислоти в кісточках абрикоса (ω,%), якщо 

після вживання 100 очищених ядер абрикоса масою 50 г наступила смерть. 

18. Розрахувати концетрацію Fe(III) у стічній  воді  за слідуючими даними 

фотометричного визначення його сульфосаліциловою кислотою (при 416 нм) і 

кюветі 2 см (досліджуваний і стандартний розчин готовили для 

фотометрування в однакових умовах). Стандартній розчин з концентрацією 2,0 

мг/л має оптичну густину  0,285; розчин з концентрацією 4,0 мг/л – 0,56. 

Оптична густина досліджуваного розчину 0,45. Розрахувати молярный 

коэфіцієнт світлопоглинання забарвлених розчинів, отриманий за даними 

умовами. 
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19. Розрахувати концентрацію Fe(III) у воді, за слідуючими  даними та 

умовами фотометричного визначення. До 1 мл розчину додавали ацетон, 

розчин роданіду амонію і воду до 100 мл. Фотометрування проводили у кюветі 

товщиною 2 см. Оптична щільність (при 480 нм) забарвленого розчину 

дорівнювала 0,75. Молярний коефіцієнт світлопоглинання при даних умовах 

дорівнює 14000. Чи можна використовувати цю воду для пиття? 

20. При фотоколориметричному визначенні Fe методом порівняння 

оптична щільність стандартного розчину, що містить 0,1750 мг Fe3+ дорівнює 

0,248. Яка масова частка заліза продукті, якщо наважку його, рівну 0,2000 г, 

розчинили в 100 мл; для аналізу відібрали 0,5 мл розчину, оптична щільність 

отриманого розчину після додавання всіх реактивів дорівнює 0,200? 

21. Поблизу свинцево-цинкового підприємства сільське населення 

здійснює випас великої та дрібної рогатої худоби. У рослинах пасовища 

виявлені високі концентрації Рb. В радіусі 10 км від підприємства в грунтових 

водах (шахтні колодязі) середня концентрація свинцю досягає 0,06 мг / л. 

Концентрація Рb в м'ясі тварин досягає 2 мг / кг, молоко – 0,1 мг / кг, хліб – 0,6 

мг / кг, картоплі – 1,2 мг / кг. Добова потреба населення: питна вода – 2 л, м'ясо 

– 0,01 кг, хліб – 0,03 кг, картопля – 0,02 кг, молоко – 0,8 кг (л). Допустима 

добова навантаження Рb на організм по рекомендації ВООЗ дорівнює 0,43 мг, 

поглинання свинцю в організмі – 10%. Розрахуйте реальну навантаження на 

організм Рb надходить з водою і їжею. Оцініть рівень навантаження Рb, питома 

вага надходження (з водою і їжею) і порівняйте з допустимою добовим 

навантаженням (за рекомендаціями ВООЗ). 

22. У місті N розташовані підприємства кольорової металургії, в тому 

числі по виробництву свинцю. Проведений моніторинг атмосферного повітря 

показав підвищений вміст свинцю, окису вуглецю і двоокису азоту. Визначте, 

скільки свинцю (в мг) може надійти в організм людини за один рік з повітрям, 

якщо за даними моніторингу вміст свинцю в атмосферному повітрі становить 

0,004 мкг / м3 (ГДК = 0,0003 мг / м3), а за хвилину через легені людини 

проходить 8 літрів повітря. поглинання свинцю в організмі – 10%. 

 

Практичне заняття № 5 

Оцінінка ступіня небезпеки отруєння нітратами 

Нітрати – це солі нітратної кислоти добре розчинні у воді. Вивчення їх як 

токсикантів почалося зовсім недавно. Це пов’язано із значним забрудненням 

овочів, водоймищ нітратами внесених на поля мінеральних добрив.  

Відомо, що азот відіграє важливу роль у процесі росту і розвитку овочевих 

культур. Він надходить до рослини у вигляді нітрат-іонів та іонів амонію добре 

розчинних у воді. Ці сполуки використовуються рослиною для побудови 

органічних речовин – амінокислот і білків. Азот сприяє тривалому 

перебуванню рослини в молодому і плодоносному стані, входить до складу 

хлорофілу, вітамінів групи В, багатьох ферментів, прискорює інтенсивність 

фотосинтезу. Тобто, присутність певної кількості нітратів в рослинних 

продуктах незаперечна. 
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Накопичення нітратів в овочах і фруктах, м’ясі, молоці та інших харчових 

продуктах викликає отруєння, генетичні порушення та інші захворювання 

людини і тварин. 

Доведено, що нітрати в організмі людини і тварин можуть відновлюватися 

до нітритів. Нітрити здатні стимулювати окиснювальні реакції, відновлюють 

окислені цитохромні системи, змінюють активність багатьох ферментних 

систем, руйнують вітамін А та ін. 

Головна небезпека дії нітритів на організм людини полягає у здатності 

перетворювати гемоглобін крові на метгемоглобін, не здатний переносити 

кисень. Найчутливіші до нітратів діти у перші місяці життя, люди похилого 

віку та хворі на анемію, із захворюваннями серцево-судинної, дихальної і 

видільної систем. Чутливість до нітратів посилюється в умовах гірської 

місцевості, при підвищеному вмісті у повітрі оксидів азоту, окису і двоокису 

вуглецю, а також при вживанні спиртних напоїв. Судиннорозширювальна дія 

нітратів з поступовим зниженням артеріального тиску збільшує нестачу кисню 

у тканинах. Метгемоглобінемія може протікати без помітних зовні клінічних 

проявів, або ж з проявами, на які ми, як правило, не звертаємо уваги. Це швидка 

втомлюваність організму, сонливість, легке головокружіння та ін. 

Нітрати також є попередниками ще більш шкідливих речовин – 

канцерогенних нітрозамінів. Вміст у їжі нітратів, як попередників 

канцерогенних сполук, вимагає особливої уваги, так як утворення в організмі 

цих речовин відбувається при менших концентраціях нітрат- і нітрит-іонів, ніж 

утворення метгемоглобіну та інших патологічних явищ. Цілим рядом 

епідеміологічних досліджень у певних геохімічних регіонах встановлено 

залежність між наявністю в питній воді високих концентрацій нітратів і 

високою частотою захворювання на рак шлунку, адже у більшості випадків при 

використанні азотних добрив рослини засвоюють не більше 30– 40% внесеної 

кількості, решта потрапляє у ґрунтові води. 

Гранично допустима концентрація (ГДК) нітратів в овочах і фруктах – міра 

насиченості цими речовинами сільгоспкультур, при перевищенні якої 

відзначаються негативні наслідки для організму. 

Для дорослого ГДК надходять з їжею нітратів не повинна перевищувати 

325 мг на добу (доза понад 600 мг має виражену токсичний ефект). Для дитини 

показник визначається індивідуально, з розрахунку 5 мг / кг ваги, але не більше 

50 мг на добу. 

Таблиця 5.1 

Гранично допустимі концентрації нітратів в деяких продуктах 
Продукт ГДК,  

мг/кг 

Межі 

накопичення 

Продукт ГДК,  

мг/кг 

Межі 

накопичення 

Абрикос 60  Лимон 60  

Апельсин 60  Цибуля(реп) 80 900 

Кавун 60 до 600 Цибуля(зел) 600 1400 

Банан 200  Буряк 1400 4500 

Баклажан 300  Морква(ран) 400 2200 

Кабачок 400 700 Морква(пізд) 250 
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Виноград 60  Огірок 150 560 

Груша 60  Петрушка 2000 2500 

Укроп 1200 2200 Перець (солод) 200 400 

Картофель 250 980 Помідор 150 300 

Полуниця 100  Редис 1500 2700 

Диня 90 500 Сблоко 60  

Капуста раня 900 3000 Свіже м’ясо 200  

Капуста піздня 500 Дитячі продукти 50  

 

Задача 1 . Допустиме добове споживання NO3 іонів становить приблизно 5 

мг / кг маси людини. У партії картоплі вміст нітратів становить 120 мг / кг. Чи 

небезпечно щоденне споживання 1,2 кг такого картоплі сім’єю з трьох чоловік. 

Розв’язування 

Допустима норма добового споживання нітратів на одну людину масою 70 

кг становить 

5 · 70 = 350 мг. 

 

У 1,2 кг картоплі міститься 120 · 1,2 = 144 мг нітратів. 

На кожного члена сім’ї це становить 144 : 3 = 48 мг нітратів, з урахуванням 

маси тіла людини 48 : 70 = 0,685 мг / кг NO3
- іонів, що значно нижче 

допустимої норми споживання, тому така маса картоплі є безпечною. 

Відповідь: небезпечно. 

Задача 2. Для визначення у воді NO3
- іонів будують  градуювальний 

графік, для чого використовують стандартний розчин KNO3 з Т KNO3/ NO3-= 0,01 

мг/мл. 

V,  мл    0,1    0,2        0,4         0,6         0,8 

А           0,1    0,202    0,318      0,603     0,802 

Проби обробляли необхідними реактивами, добавляли хромотропову 

кислоту и довели да 100 мл концентрованою  H2SO4. Вимірювали оптичну 

густину при l=3 см. Провели аналіз проби води об’ємом 2,5 см. Оптична 

густина цого розчину  дорівнює 0,550. Чи відповідає ця вода санітарним 

нормам, якщо ПДК(NO3
-)= 10 мг  / л 

Розв’язування 

Побудуємо градуювальний графік  A -V 
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Рис. 3 Градуювальний графік 

 

Оптичній густині 0,550,  відповідає об’єм проби 0,55 мл.  

З урахуванням Т KNO3/ NO3-= 0,01 мг/мл, отримуємо: 

0,01 мг – 1 мл 

х мг – 0,55 мл 

х = 0,55∙0,01= 0,0055 мг. 

Таким чином 0,0055 мг NO3
- міститься у 2,5 мл води, а в 1 мл – 2,196 мг. 

Відповідь: Дана вода відповідає санітарним нормам. 

 

Практичне заняття № 6 

Визначення максимально допустимого рівня пестицидівт(МДР) у 

рослинних продуктах 

Розрахувати максимально допустимий рівень пестицидів (МДР) у 
рослинних продуктах, викристовуя дані  своєї ваги використовуючи таблицю 
6.1 та 6.2.  

У загальному випадку МДР (мг/кг) речовин розраховується за формулою: 
 

МДР = (ДДД ∙ 0,8 ∙ Вч) / ССП, 
 

де ДДД – допустима добова доза. 
0,8 – частка екзогенно-хімічних речовин, що надходять в організм людини з 
харчовим раціоном; 
Вч – маса дорослої людини  
ССП – рекомендований сумарне споживання харчових продуктів рослинного 
походження на добу для дорослої людини. 

Допустима добова доза розраховується за формулою: 
 

ДДД = МНД / Кзапаса, 
 

де МНД – максимально недіюча доза (мг / кг / сут.); 
Кзапаса – коефіцієнт запасу. 

Таблиця 6.1 

Показники коефіцієнта запасу та максимально недіючеї дози (МНД) 

Варіант 

 
Продукти 

Кзапаса МНД, мг/кг/доб. 

1 Кісточкові фрукти 30 0,001 

2 Зелень 35 0,01 

3 Томати 40 0,1 

4 Морква 45 1,0 

5 Картопля 50 10 

6 Капуста 55 20 

7 Фасоль 60 30 

8 Огірки 65 40 

9 Виноград 70 50 
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10 Яблоки 75 60 

11 Зернові 80 70 

12 Масличні 85 80 

13 Горіхи 90 85 

14 Цитрусові 100 90 

 

Таблиця 6.2 

 Рекомендуєма средньо добова кількість продуктів раслинного походження 

для дорослого населения 

Продукти Середня 

вага, г 

Продукти Середня вага, 

г 

Хліб пшеничний 120 Буряк 28 

Хліб ржаний 235 Цибуля  19 

Борошно пшеничне 25 Бахчові 23 

Крахмаль картопляний 5 Перець солодкий 5 

Макароні вироби  22 Горох зелений 3 

Крупи: рисова 7 Зелень 20 

Мана 1 Томат-паста 4 

Пшена 6 Виноград 17 

Гречана  10 Цитрусові 5 

Овсяна 4 Кісточкові 9 

Кукурудзяна 2 Ягоди 14 

Бобові 4 Яблоки 151 

Картопля 324 Груші 28 

Капуста 68 Шиповник 9 

Томати 57 Сухофрукти 7 

Огірки 37 Сік фруктовий 200 

Морква 40 Олія 24 

 

Приклад розрахунку  

 

ДДДкартопля = 10 / 50 = 0,2 мг / кг / сут. . 

Власна вага – 52 кг 

ССП знайдемо, підсумовуючи кількість всіх продуктів. 

 

ССП = 120 + 235 + 25 + 5 + 22 + 7 + 1 + 6 + 10 + 4 + 2 + 4 + 324 + 68 + 

+ 57 + 37 + 40 + 28 + 19 + 23 + 5 + 3 + 20 + 4 + 17 + 5 + 9 + 14 + 151 + 

+ 28 + 9 + 7 + 200 + 24 = 1533 г = 1,533 кг. 

 

Подставляем все данные в формулу: 

 

МДР = (ДДД · 0,8 · Вч) / ССП , 

 

МДРкартопля = (0,2 · 0,8 · 52) / 1,533 = 5. 
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Висновок:  МДРкартопля = 5 мг / кг. 

 

Практичне заняття № 7 

Визначення тимчасово допустимої концентрації пестицидів (ТДКп ) у 
продуктах харчування 

ТДКп встановлюються для пестицидів, допущених до дослідно-

проіеволственному застосування. Обов'язковою умовою затвердження ТДКп є 

наявність методу хімічного контролю залишкових кількостей пестициду в 

грунті. 

Розрахунок ТДКп проводиться на основі гранично допустимих 

концентрацій (табл. 7.1) відповідного пестициду в овочах або плодових 

культурах, за такою формулою: 

 

ТДКп = 1,23 + 0,48lg ГДКпр 

 

 
Таблиця 7.1 

Гранично допустимі кофентрації пестицидів у овочах та фруктах 

Найменування 

діючої  

речовини 

 

Продукти 

Г
Д

К
п

р
, 

(м
г\

к
г)

 

Т
Д

К
п

, 

(м
г\

к
г)

 

Найменування 

діючої  

речовини 

 

Продукти 

Г
Д

К
п

р
, 

(м
г\

к
г)

 

Т
Д

К
п

, 

(м
г\

к
г)

 

Алюминія 

фосетил 

виноград  0,8   

Пенконазол 

малина  0,1  

огірки  0,5  томати 0,1  

цибуля 0,01  дині 0,2  

Диклоран персик  0,1  Фозалон гриби 0,2  

яблоки 0,06  картопля 0,1  

Люфенурон яблоки  0,04  Метилбромид  томати  3,0  

картопля 0,04  огірки 2,5  

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опишіть процес, особливості та причини утворення та накопичення 

нітратів в овочах і фруктах. Перерахуйте основні джерела нітратів в овочах і 

фруктах. Перерахуйте якими нормативними документами в Україні 

регулюються норми вмісту нітратів в овочах і фруктах для людини. 

2. Перерахуйте основні найбільш популярні існуючі фізико-хімічні та 

хімічні методи детектування нітратів в овочах і фруктах. 

 

Задачи для самостійного виконання  

1. Уражене колорадським жуком картопляне поле площею 1000 м2 було 

оброблене 2 кг гептахлору. Побудуйте залежність концентрації пестициду від 

часу напіврозпаду і по ній визначте, через скільки років можна саджати 

рослини на цій ділянці землі, якщо період напіврозпаду гептахлору становить 9 

років, а ГДК гептахлору – 5 мг/м2 .  
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2. У завезеної на склад партії картоплі вміст нітратів становить 200 мг / кг. 

При варінні картоплі руйнується 50 % нітратів. Чи небезпечно щоденне 

споживання в їжу 0,5 кг картоплі з цієї партії, якщо допустима тижнева доза 

для людини 150 мг нітратів, а отруєння настає при разовому надходженні 300 

мг. Дати токсикологічну характеристику нітратів. 

3. Допустиме добове споживання NO3 іонів становить 5 мг / кг маси 

людини. У партії картоплі вміст NO3 іонів становить 25 мг / кг. Чи небезпечно 

щоденне споживання 0,8 кг такого картоплі з цієї партії? Відповідь підтвердіть 

розрахунками. 

4. У ранніх овочах (до 1 вересня) нітратів більше, ніж в пізніх сортах. Так, 

зміст NO3 іонів в ранній капусті становить 90 мг / 100 г, а в пізній – 50 мг / 100 г 

продукту. Визначте масу пізньої капусти, що містить дане кількість нітратів, 

що і в 300 г ранньої капусти. 

5. Визначте масу перцю солодкого, що містить 25,2 мг NO3 / 100 г 

продукту, яку може спожити одна людина, щоб не перевищити допустиму 

добову норму 350 мг / чол. 

6. Визначте масу моркви, що містить 150 мг NO3 / 100 г продукту, яку 

може спожити сім'я з трьох осіб, щоб не перевищити допустиму добову норму 

150 мг / чол. 

7.  Визначте масу огірків, що містять 45 мг NO3 / 100 г продукту, яку може 

спожити одна людина, щоб не перевищити допустиму добову норму 345 мг / 

чол. 

8. Визначте масу зеленого горошку, що містить 7,5 мг NO3 / 100 г 

продукту, яку може спожити сім'я з двох чоловік, щоб не перевищити 

допустиму добову норму 352 мг / чол. 

9. Для побудови градуювального графіка з метою визначення іонів NO3
- у 

воді використовували стандартний розчин KNO3 з Т(KNO3 / NO3
-) = 0,0100 мг / 

см3. Проби в інтервалі 0,1 –  0,8 см3 обробили необхідними реактивами, додали 

0,1% розчин хромотропової кислоти, довели до обсягу 10,0 см3 

концентрованою сульфатною кислотою і вимірювали оптичну густину в 

трисантиметрових кюветах. Результати вимірювань представлені нижче:  

V, см3     0,1        0,2         0,4        0,6         0,8  

А            0,100    0,202     0,318     0,603      0,802  

Для 2,5 см3 аналізованої води провели усі стадії аналізу, як і для стандартного 

розчину; оптична густина цього розчину дорівнювала 0,550. Визначити вміст 

іонів NO3
– в аналізованій воді (мг / дм3), у скільки разів концентрація іонів NO3

– 

нижче ГДК, яка дорівнює 10 мг / дм3? 

10. Вміст нітратів в відібраної і спеціально підготовленої пробі бананів 

склало 118 мг / кг. Розрахуйте масу (кг) бананів, яку людина може спожити в 

сирому вигляді протягом доби без шкоди для організму, якщо гранично 

допустима добова доза споживання нітратів для дорослої людини складає 500 

мг. Відповідь привести з точністю до сотих, з урахуванням правил округлення. 

11.  Вміст нітратів в відібраної і спеціально підготовленої пробі томатів 

склала 134 мг / кг. Розрахуйте масу (кг) томатів, яку людина може спожити в 
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сирому вигляді протягом доби без шкоди для організму, якщо гранично 

допустима добова доза споживання нітратів для дорослої людини складає 500 

мг. Відповідь привести з точністю до сотих, з урахуванням правил округлення. 

12. Вміст нітратів в спеціально підготовленої пробі огірків склало 178 мг / 

кг. Розрахуйте масу (кг) огірків, яку людина може спожити в сирому вигляді 

протягом доби без шкоди для організму, якщо гранично допустима добова доза 

споживання нітратів для дорослої людини складає 500 мг. 

13. Вміст нітратів в спеціально підготовленої пробі кавуна склало 308 мг / 

кг. Розрахуйте масу кавуна (кг), яку людина може спожити в сирому вигляді 

протягом доби без шкоди для організму, якщо гранично допустима добова доза 

споживання нітратів для дорослої людини складає 500 мг. 

14. У сільській місцевості на полях і приватних городах для вирощування 

рослинних продуктів використовують азотисті мінеральні добрива. 

Концентрація нітратів, виявлена в картоплі дорівнює 50 мг / кг, капусту – 100 

мг / кг, моркви – 100 мг / кг, томатах – 54 мг / кг, в грунтових водах (шахтні 

колодязі) – 40 мг / л. Добова потреба населення: питна вода – 2 л, картопля – 0,2 

кг, капуста – 0,04 кг, томати – 0,04 кг, морква – 0,01 кг. Допустима добова доза 

(навантаження) нітратів для людини по СанПіН 6.01.001 – 95 дорівнює 300 – 

325 мг / добу (в середньому 312,5 мг / добу). За даними ВООЗ – від 120 до 300 

(для дорослих), для дітей – 25 мг / добу, з водою – від 20 до 100 мг / сут. 

Поглинання організмом нітратів – 100%. Розрахуйте реальну навантаження на 

організм NO3, що надходить з водою і їжею. Оцініть рівень навантаження NO3
-, 

питома вага надходження (з різних продуктів) і порівняйте з допустимою 

добовою дозою. 

15. Сім’я для вирощування овочів на садовій ділянці використовує нітратні 

добрива. Через декілька років виявлено зниження урожайності та низький рівнь 

гемоглобіну у одного з членів сім'ї.  Визначити надходження нітратів в організм 

людини за добу, якщо концентрація нітратів, виявлені в картоплі становить 70 

мг / кг, капусті – 180 мг / кг, в моркові – 130 мг / кг, в воді – 75 мг / л.   Людини 

в середньому з’їдає картоплі за добу 0,3 кг, капусти - 0,1 кг, моркови – 0,01 кг, 

води – 3 л. Норма  нітратів – 150 – 200 мг в сутки. Зробіть висновок про 

небезпеку нітратів  і наслідках отруєння нітратами. 

16. Сім'я на приватному подвір'ї займається вирощуванням корів. 

Розрахуйте, скільки пестицидів (в міліграмах) може надійти в організм людини 

з м'ясом і молоком, якщо їх вміст у м'ясі становить 0,01 мг / кг, в молоці - 0,01 

мг / кг. Середнє споживання на добу становить 0,2 кг м'яса і 0,3 кг молока.  

17. У сільській місцевості на сельхоз. полях застосовувався пестицид 

линдан – ГХЦГ. У кормах для молочної худоби ГХЦГ виявлений в 

концентрації 0,1 мг / кг, в молоці – 0,01 і в м'ясі – 0,01 мг / кг, в ґрунтовій воді – 

0,0002 мг / л. Добова потреба населення: питна вода – 2 л, м'ясо – 0,01 кг, 

молоко – 0,8 л. Допустима добова доза (навантаження) на організм людини 

ГХЦГ з їжею дорівнює: середня – 1 – 5 мкг / кг маси тіла, (350 мкг = 0,35 мг), 

максимальна –10 мкг / кг маси тіла; водою – 3 мкг / кг маси тіла. Оцініть рівень 
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навантаження ГХЦГ, питома вага надходження (з різних продуктів) і 

порівняйте з допустимою добовою дозою. 

 

Практичне заняття № 8 

Порядок обчислення екологічних податків 

Платниками екологічного податку відповідно до Податкового кодексу 

України є суб'єкти господарювання, юридичні особи, які не здійснюють 

підприємницьку діяльність, бюджетні установи, громадські та інші 

підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, 

включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно 

таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на 

території України і в межах її континентального шельфу та морської 

економічної зони здійснюються: 

 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення; 

 викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами 

забруднення у разі використання ними палива (у цьому випадку до загального 

переліку платників додаються громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства (п. 240.2 ПКУ)); 

 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; 

 розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини; 

 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 

 тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 

установлений особливими умовами ліцензії строк. 

Суми податку обчислюються платниками податку самостійно щокварталу. 

У разі, якщо під час провадження господарської діяльності платником 

податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного 

середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий 

платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом 

забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини. 

1. Податок за викиди в атмосферне повітря 

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), 

обчислюються виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок (проіндексованих 

ставок) податку за формулою: 

 

Пвс =∑ (𝑀і ∙ Н𝑛𝑖)𝑛
𝑖=1  

 

де Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т); 

Нnі – ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у 

гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у 

таблиці 6.1 довідкової інформації. 

Приклад розрахунку 
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В розрахунковій роботі нам необхідно визначити суму податків за 

забруднення навколишнього природного середовища підприємства, що 

знаходиться в м. Києві. Для цього розраховуємо:  

- суму податків за забруднення атмосферного повітря; 

- суму податків за розміщення відходів; 

- суму податків за скиди у водні об’єкти.  

Сума податків за забруднення атмосферного повітря 

Використовуючи дані ставок податку за викиди в атмосферне повітря 

(табл.8.1), визначаємо податки за забруднення атмосферного повітря 

полютантами): 

Пвс (H2S) = 0,12 т · 3924 грн./т  = 470,88 грн.; 

Пвс (CS2) = 6,7 т · 2550 грн./т  = 17085, грн.; 

Пвс (Мn) = 0,156 т · 9664 грн./т = 1507,584, грн.; 

Пвс (стирол) = 7,8 т · 8916 грн./т = 69544,8, грн. 

Знаходимо суму податків за забруднення атмосферного повітря: 

 

ΣПвс = 470,88 грн.+ 17085 грн. +1507,584 грн.+ 69544,8 грн. = 88608,264, грн. 

 

2.Податок за скиди у водні об’єкти 

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні 

об’єкти (Пс), обчислюються виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок 

(проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою: 

 

Пс=∑ (𝑀лі ∙ Н𝑛𝑖 ∙ 𝐾𝑜𝑐)𝑛
𝑖=1  

 

де Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту в тоннах; 

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючо 

речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які 

наведені у таблиці 8.2 довідкової інформації; 

Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання 

забруднюючих речовин у ставки і озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 

1). 

Приклад розрахунку 

Використовуючи значення ставок податку за скиди полютантів у річку 

(табл.8.2), знаходимо суму податків за скиди у водні об’єкти: 

 

∑Пс= Пс(нітритів)+ Пс(фосфатів) 

 

Пс(нітритів)= 1 ∙3,4т · 3939 грн./т  = 13392,6, грн.; 

Пс(фосфатів)= 1∙0, 19т · 641 грн./т  = 121,79, грн. 

Отже,  ∑Пс=  1∙13392,6+ 121,79 = 13514,39, грн. 

 

3.Податок за розміщення відходів 

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), 
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обчислюються виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок 

(проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою: 

 

Прв=∑ (МЛі ∙ Н𝑛𝑖 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝐾𝑜)𝑛
𝑖=1  

 

де Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів, у 

гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у 

таблиці 8.3 довідкової інформації. 

Млі – обсяг відходів і-того виду у тоннах (т); 

Кт – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення 

відходів і який наведено у довідковій інформації (табл. 8.4); 

Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення 

відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення 

атмосферного повітря або водних об’єктів (табл. 8.5). 

У розрахунковій роботі береться до уваги, що 50% відходів належить до  І 

класу небезпечності і 50 % відходів – до ІІ класу небезпечності. 

Приклад розрахунку 

Сума податків за розміщення відходів 

Загальна маса твердих відходів становить 12 тонн, місце знаходжнення 

полігону  для збереження відходів в 1 км від адміністративного центру (Кm=3 

K0= 1):  

Мт.в.(1-го класу) = 6,т;   

Мт.в.(2-го класу) = 6,т. 

Використовуючи значення ставок податків за відходи в залежності від 

класу небезпечності (табл. 8.3) та значення коригувальних коефіцієнтів 

(табл.8.4 і 8.5), знаходимо суму податків за розміщення відходів: 

 

ΣПрв= Прв1+ Прв2. 

 

Прв1 =  6т · 700грн./т · 3 ·1 = 4200, грн. 

Прв2 =  6т · 25,5грн./т ·  3 ·1 = 153, грн. 

Отже, ΣПрв= 4200 + 153 = 4353, грн. 

 

Висновок:  Загальна величина екологічних податків становить:  

 

ΣПвс + ∑Пс + ΣПрв = 88 608,264  + 13 514,39 + 4 353 = 106 475,65 грн. 
 

   Таблиця 8.1. 

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення: 
Назва забруднюючої 

речовини 

Основна ставка 

податку, грн/т 

(діє з 01.01.2014 р.) 

Ставка податку на перехідний період, грн. 

50% основної ставки 

(з 01.01.2011р. по 

31.12.201р.) 

75% основної ставки 

(з 01.01.2013 р. по 

31.12.2013р.) 

Азоту оксиди 1329,67 664,84 997,25 
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Аміак 249,38 124,69 187,04 

Ангідрид сірчистий 1329,67 664,84 997,25 

Ацетон 498,76 249,38 374,07 

Бенз(о)пірен 1692679,53 846339,77 1269509,65 

Бутилацетат 299,48 149,74 224,61 

Ванадію 4987,62 2493,81 3740,72 

Водень хлористий 50,09 25,05 37,57 

Вуглецю окис 50,09 25,05 37,57 

Вуглеводні 75,14 37,57 56,36 

Газоподібні фтористі 

сполуки 

3292,05 1646,03 2469,04 

Тверді речовини Кадмію 

сполуки 

50,09 25,05 37,57 

10524,1 5262,05 7893,08 

Манган та його сполуки 10524,1 5262,05 7893,08 

Нікель та його сполуки 53620,18 26810,09 40215,14 

Озон 1329,67 664,84 997,25 

Ртуть та її сполуки 56363,37 28181,69 42272,53 

Свинець та його сполуки 56363,37 28181,69 42272,53 

Сірководень 4273,24 2136,62 3204,93 

Сірковуглець 2776,95 1388,48 2082,71 

Спирт н бутиловий 1329,67 664,84 997.25 

Стирол 9709,52 4854,76 7282,14 

Фенол 6035,24 3017,62 4526,43 

Формальдегід 3292,05 1646,03 2469,04 

Хром та його сполуки 35696,33 17848,17 26772,25 

 

Таблиця 8.2 

Ставки екологічного податку за скиди окремих забруднюючих речовин у 

водні об'єкти 
Назва 

забруднюючої 

речовини 

Основна Ставка 

податку, (діє з 

01.01.2014 р.) 

Ставка податку 

період, 50% основної 

ставки(з 01.01.2011р. 

по 31.112012 р.) 

На перехідний грн-т. 

75% основної ставки 

(з 01.01.2013 р. по 

31.12.2013 р.) 

Азот амонійний 873,38 436,69 655,04 

Органічні 

речовини 

349,57 174,79 262,18 

Завислі речовини 25,05 12,53 18.79 

Нафтопродукт 5137,9 2568,95 3853,43 

Нітрати 75,14 37,57 56,36 

Нітрити 4289,57 2144,79 3217,18 

Сульфати 25,05 12,53 18,79 

Фосфати 698,05 349,03 523,54 

Хлориди 25,05 12,53 18,79 

 

Таблиця 8.3 

Ставки екологічного податку за розміщення відходів, які встановлюються 

залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів 
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Рівень небезпечності 

відходів 

 

Основна ставка 

податку, грн-т. 

(діє з 1.01.2014р.) 

 

Ставка податку на перехідний 

період, грн./т. 

50% 

Основної 

ставки 

(з 01.01.2011 р. 

по 31.12.2012 р.) 

75% 

основної 

ставки 

(з 01.01.2013р.по 

31.12.2013 р.) 

І надзвичайно небезпечні 762, 3 381,15 571,73 

ІІ небезпечні 27,77 13,89 20,83 

Ш помірно небезпечні 6,97 3,49 5,23 

IV малонебезпечні 2,72 1,36 2,04 

 малонебезпечні 

нетоксичні 

відходигірничодобувної 

промисловості 

 

0,27 

 

0,14 

 

0,20 

 

Коригуючі коефіцієнти 

Таблиця 8.4 

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення 

відходів у навколишньому природному середовищі Кт 
Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт 

В адміністративних межах населених пунктів або а відстані менше 3 км 

від них 

3 

За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж) 1 

 

Таблиця 8.5 

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від характеру обладнання місця 

розміщення відходів Ко 
Характер місця розміщення відходів Коефіцієнт 

Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують 

захист атмосферного повітря та водних об’єктів від забруднення. 

 

1 

Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення 

атмосферного повітря або водних об’єктів. 

3 

 

Завдання: використовуючи таблицю 8.6, розрахувати суму екологічних податків, 

що підлягає сплаті до бюджету 

Таблиця 8.6 

Дані для розрахунку (маси в кг) 
№ вар.  

Підприємство 

 

M H2S 

 

М CS2 

 

MМn* 

M 

стирол 

М 

нітритів 

М 

фосфатів 

 

Мтв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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0 Підприємство 1, 

Харків 

120 6700 156 7800 3400 190 12000 

1 Підприємство 2, Київ 560 950 1050 100000 850 200000 20000 

2 Підприємство 3, 

Б.Церква 

480 810 680 15000 1400 18000 23000 

3 Підприємство 4, 

Харків 

810 618 2000 35000 6900 13000 2100 

4 Підприємство 5, Київ 1800 410 444 20000 21000 44000 1600 

5 Підприємство 6, 

Лозова 

644 540 480 2300 1800 10000 3200 

6 Підприємство 7, 

Харків 

720 460 830 1850 2130 9000 1600 

7 Підприємство 8, 

Харків 

880 584 920 1930 2060 8000 1100 

8 Підприємство 9, Київ 990 644 506 807 2450 11000 1300 

9 Підприємство 10, Київ 1060 144 828 1500 1600 12000 120 

10 Підприємство 11, 

Харків 

200 1700 980 430 2330 13000 300 

11 Підприємство 12, Київ 1850 418 1800 412 1001 13000 900 

12 Підприємство 13, 

Харків 

2000 844 858 615 3000 14000 700 

13 Підприємство 4, Київ 3500 1840 618 712 950 15000 1200 

14 Підприємство 10, Київ 46000 950 844 1937 1850 16000 170 

15 Підприємство 8, Київ 812 855 1803 960 1834 1600 820 

16 Підприємство 7, Київ 1945 563 2000 253 3001 2400 630 

17 Підприємство 11, Київ 1998 970 1980 855 999 2800 711 

18 Підприємство 9, Київ 610 618 63 2330 1980 3500 1600 

* – розрахунок ведеться по MnO2. 

Зробіть висновок. 

 

Практичне заняття № 9 

Визначення збитків від забруднення навколишнього 

 природного середовища 

Економічні збитки від забруднення НПС можна розглядати як забруднення 

окремих його компонентів:  

З = За + Зв + Зг . 

 

1. Збитки від забруднення атмосфери За 

У тому випадку, коли параметри забруднення атмосфери виражено в тоннах, 

економічні збитки визначаються за формулою: 

 

За = ∑ 𝑓1 ∙ 𝑓2 ∙ З𝑛 ∙ 𝑀в
𝑛
𝑖=1  
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де f1 – коефіцієнт, що враховує розташування джерела викиду і кількість 

населення, якому завдаються збитки; 
Таблиця 9.1 

Значення коефіцієнта, що враховує розташування джерела викиду і 

кількість населення, якому завдаються збитки 
f1 Місце розташування об’єкта 

0,5 Сільські населені пункти 

0,7 Місто з населенням до 100 тис. чол. 

1 Місто з населенням від 100 до 500 тис. чол. 

2 Місто з населенням понад 500 тис. чол. 

2,5 Поблизу водоохоронних зон, санітарної СЗЗ, заповідних, паркових і 
лісопаркових зон 

3,0 Поблизу курортних місць, історико-архітектурних пам’ятників, місць 
масового відпочинку людей 

f2 – коефіцієнт, що враховує приведену висоту викиду; 

Таблиця 9.2 

Значення коефіцієнта, що враховує приведену висоту викиду 
f2 Висота викиду, м 

1,5 0 – 15 
1,3 16 – 40 
1,0 41 – 80 
0,7 81 – 150 
0,3 151 – 200 
0,15 221 – 300 

Зп – питомі збитки від 1 тонни шкідливої речовини, що надійшла в атмосферу, грн./т; 

Таблиця 9.3 

Питомі збитки від забруднення атмосфери 
Назва полютанта Питомі збитки, грн / т 

Пил 120 
Сірчаний ангідрид (SO3) 150 
Оксиди азоту (N2O, N2O5, NO ) 250 
Фтороводень (НF) та інші сполуки фтору 1100 
Оксиди вуглецю (СО, СО2) 70 
Вуглеводні (метан, етан, пропан, бутан) 80 

n – кількість полютантів. 

 

Завдання. Підприємство «I», що знаходиться в зоні N, щорічно в 

атмосферне повітря викидає полютанти А та В відповідно масами МвА,т та  МвВ,, 

т. Знайти збитки від забруднення атмосфери, якщо висота факела викиду h, м. 

 

Таблиця  9.4 

Дані для розрахунку 
№ 

вар. 

Місце 

розташу- 

вання 

К-сть 

населення, 

тис. чол. 

Висота 

факела 

викиду 

 

А 

 

В 

 

МвА,Т 

 

МвВ,Т 
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0 Лісопарк  19 Оксиди N НF 23 17 

1 Місто 70 23 Пил СО 13 9 

2 Місто 123 11 Метан Пил 43 14 

3 Місто 345 78 NO Пропан 5,6 7,8 

4 Місто 253 100 Пил HF 3,4 12 

5 Курорт  35 СО2 HF 4,6 7,8 

6 Парк  157 Пил СО 5,8 6,8 

7 Заповідник  17,5 Оксиди N СО2 6,7 9,75 

8 СЗЗ  200 Етан Пил 8 12,34 

9 Місто 157 99 СО Метан 11 7 

10 Місто 511 37 HF СО2 10 3,456 

11 Курорт  75 Пил СО 7 9,67 

12 Місто 344 14 Метан Пил 8,7 5,7 

13 СЗЗ  6 N2O5 HF 6,8 5,8 

14 Курорт  16 Етан NO 5 8 

15 Місто 24 15 CH4 SO3 8 34 

16 Заповідник  81 СО2 Пил 11 13 

17 Лісопарк  13 HF NO 8 9 

18 Місто 100 152 Метан СО 9 11 

19 Курорт  67 N2O Пил 7 4,56 

20 СЗЗ  200 SO3 HF 12 11 

21 Місто 300 299 Пил Етан 13 9 

22 Курорт  12,45 Оксид N Пил 21 18 

23 Парк  117 СО N2O5 9 7,8 

24 Місто 45 102 Пил Метан 11 8,9 

25 Парк  16 Етан SO3 17,9 11,8 

26 Місто 457 153 Пил СО2 3,456 9,78 

27 СЗЗ  82 N2O HF 7 12 

28 Місто 75 79 СО Пил 2 21 

29 Лісопарк  14 Етан Оксид N 4 14 

30 СЗЗ 86 19 СО2 NO 12 8 

31 місто 70 13 Пил СО 15 11 

32 місто 223 19 Метан Пил 43 14 

33 місто 545 38 NO Пропан 3,6 8,8 

34 місто 153 10 Пил HF 3,5 12 
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35 курорт  35 СО2 HF 2,6 8,8 

 

Приклад розрахунку 

Знаходимо значення За, використовуючи дані для розрахунку по варіанту  

0 (табл.9.4) і значення відповідних коефіцієнтів із табл. 9.1 і 9.2. та значення 

питомих збитків від забруднення (табл.9.3): 

 

За= За(оксиди N)+ За(HF); 

 

За(оксиди N) = 2,5· 1,3 · 250 грн / т · 23 = 18687,5 грн.; 

За(HF) = 2,5 · 1,3 · 1100 грн / т · 17 = 60775, грн. 

Отже, За= 18687,5 + 60775 = 79462,5, грн. 

2. Економічні збитки від забруднення води Зв 

Економічні збитки від забруднення водних об’єктів визначаються за 

формулою: 

Зв = ∑ 𝐿 ∙ З𝑛 ∙ 𝑀в
𝑛
𝑖=1  

 

де L - коефіцієнт, що враховує розташування джерела викиду та 

водозабезпеченість регіону 

Таблиця 9.5 

Значення коефіцієнта, що враховує розташування джерела викиду та 

водозабезпеченість регіону 
Коефіцієнт L Характеристика водоспоживання регіону 

0,5 Не відчувається дефіциту у водних ресурсах 

1,0 Баланс споживання і відведення води зводиться без дефіциту 

1,5 Баланс споживання і відведення води зводиться з невеликим 
дефіцитом 

2,0 Водозабезпечення здійснюється з великих водосховищ 

3,0 Скид стічних вод передбачено в річки при великому дефіциті 
води 

Зn – питомі збитки від сикиду 1 т забруднюючої речовини у водні джерела; 

 

Таблиця .6 

Питомі збитки від забруднення водних джерел 
Токсичні речовини Питомі збитки Зn , грн./т 

Зважені речовини 80 

Важкі метали 400 

Органічні сполуки 700 

Кислоти і луги 950 

Нафтопродукти 2060 

Мв – маса скиду у воду, т/рік; 

n – кількість забруднюючих речовин. 
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Завдання. Підприємство в результаті своєї діяльності скидає у водні 

джерела шкідливі речовини C та D, відповідно масами MвC та MвD. Знайти 

збитки, що завдаються НПС з певним водоспоживанням. 

Таблиця 9.7 

Дані для розрахунку 
№ 

вар. 
Водоспоживання Речовина С Речовина D МвС,т MвD,т 

0 З водосховищ Органічні сполуки Зважені речовини 78 124 
1 Немає дефіциту Кислоти Нафтопродукти 127 136 

2 Невеликий дефіцит Важкі метали Луги 49 389 

3 З водосховищ Зважені речовини Альдегіди 58 199 

 4 Великий дефіцит Нафтопродукти Кислоти 78 80 

5 Без дефіциту Луги Зважені речовини 110 131 

6 Невеликий дефіцит Органічні сполуки Кислоти 68 25 

7 З водосховищ Спирти Важкі метали 106 76 

8 Великий дефіцит Зважені речо-вини Луги 75 19 

9 Немає дефіциту Кислоти Нафтопродукти 69 95 

10 Невеликий дефіцит Луги Альдегіди 56 88 

11 З водосховищ Органічні сполуки Нафтопродукти 117 14 

12 Великий дефіцит Карбонові к-ти Луги 123 45 

13 Немає дефіциту Спирти Зважені речовини 54 17 

14 Невеликий дефіцит Важкі метали Органічні сполуки 59 95 
15 З водосховищ Нафтопродукти Спирти 128 12 

16 Великий дефіцит Кислоти Важкі метали 124 136 

17 Немає дефіциту Луги Органічні сполуки 47 95 

18 З водосховищ Важкі метали Кислоти 68 52 

19 Великий дефіцит Спирти Луги 91 125 

20 Немає дефіциту Кислоти Альдегіди 117 376 

21 Невеликий дефіцит Зважені речовини Органічні сполуки 173 30 

22 З водосховищ Нафтопродукти Важкі метали 147 35 

23 Великий дефіцит Кислоти Спирти 467 111 

24 Немає дефіциту Зважені речовини Нафтопродукти 96 75 

25 Невеликий дефіцит Луги Важкі метали 136 83 

26 З водосховищ Органічні сполуки Нафтопродукти 291 34 

27 Великий дефіцит Кислоти Зважені речовини 341 875 

28 Без дефіциту Важкі метали Нафтопродукти 56 78 
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29 Невеликий дефіцит Кислоти Органічні сполуки 234 97 

30 Без дефіциту Кислоти Нафтопродукти 127 136 

31 Невеликий дефіцит Важкі метали Луги 49 389 

32 З водосховищ Зважені речовини Альдегіди 58 199 

33 Великий дефіцит Нафтопродукти Кислоти 78 80 

34 Немає дефіциту Луги Зважені речовини 110 131 

35 Без дефіциту Нафтопродукти Альдегіди 112 147 

 

Приклад розрахунку  

Знаходимо значення Зв, використовуючи значення коефіцієнту з табл.9.5 та 

значення питомих збитків (табл. 9.6.): 

 

Зв= Зв(орг.сполуки) + Зв(зважені речовини); 

 

Зв(орг.сполуки) = 2 · 700 грн / т · 78 т = 109200, грн.; 

Зв(зважені речовини)= 2 · 80 грн / т · 124 т = 19840, грн. 

Отже, Зв= 109200 + 19840 = 129040, грн. 

 

3. Економічні збитки від забруднення земельних ресурсів Зг 

Економічні  збитки  від  забруднення   земельних  угідь визначаються за 

формулою 

Зв = ∑ 𝑞 ∙ З𝑛 ∙ 𝑀в
𝑛
𝑖=1  

 

де q – коефіцієнт, що враховує родючість земельних ресурсів; 

 

Таблиця 9.8 

Значення коефіцієнта, що враховує родючість земельних ресурсів 
q Райони 

0,5 для районів Полісся 

0,7 для районів лісостепу 

1,0 для районів степу 

2,0 для зрошуваних с/г угідь 

Зп – питомі збитки від розміщення 1 т забруднюючих речовин на земельні ресурси, грн.; 

 

    Таблиця 9.9 

Питомі збитки від забруднення відходами земельних ресурсів 
Забруднюючі речовини Питомі збитки Зп грн. / т 

Неорганічні відходи 250 
Органічні відходи 300 
Відходи побутових сміттєзвалищ 400 

Мв – маса розміщення відходів, т / рік; 
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п – кількість типів відходів. 

 

Завдання. Підприємство  щорічно розташовує відходи певними масами. 

Знайти економічні збитки від забруднення земельних угідь. 

Таблиця 9.10 

Дані для розрахунку 
№ вар. Район Маси речовин, т/рік 

Неорганічні 
відходи 

Органічні 
відходи 

Відходи побутових 
сміттєзвалищ, 

0 С/г угіддя 145 345 567 
1 Полісся 200 430 786 
2 Лісостеп 1256 786 456 
3 Степ 236 987 900 
4 С/г угіддя 456 789 560 
5 Полісся 400 760 123 
6 Лісостеп 678 765 200 
7 Степ 650 230 120 
8 С/г угіддя 560 89 123 
9 Полісся 567 780 900 
10 Лісостеп 678 654 950 
11 Степ 780 550 666 
12 С/г угіддя 340 564 231 
13 Полісся 660 550 338 
14 Лісостеп 400 12 456 
15 Степ 450 82 763 
16 С/г угіддя 500 300 1298 
17 Полісся 653 675 96 
18 Лісостеп 671 239 700 
19 Степ 450 871 1000 
20 С/г угіддя 129 123 786 
21 Полісся 342 127 396 
22 Лісостеп 800 761 230 
23 Степ 560 720 120 
24 С/г угіддя 230 650 119 
25 Полісся 659 222 888 
26 Лісостеп 334 765 991 
27 Степ 226 119 336 
28 С/г угіддя 664 332 118 
29 Поліссся 331 67 865 
30 Лісостеп 546 671 230 
31 Полісся 300 130 586 
32 Лісостеп 256 486 756 
33 Степ 536 187 400 
34 С/г угіддя 256 989 560 
35 Полісся 400 760 123 

 

Зробити висновок, визначивши суму збитків  від забруднення атмосферного 

повітря, води та ґрунтів підприємством. 
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Приклад розрахунку 

Визначення збитків від забруднення земельних ресурсів Зг 

 

Зг= Зг(неорг.відходи) + Зг(орг.відходи) + Зг(побут.відходи); 

 

Зг(неорг.відходи)= 2 · 250 грн / т · 145 т =72500, грн.; 

Зг(орг.відходи)= 2 · 300 грн / т · 345 т = 207000, грн.; 

Зг(побут.відходи)= 2 · 400 грн / т · 567 т = 453600, грн. 

Отже, Зг= 72500 + 207000 + 453600 = 733100, грн. 

Висновок: загальна сума збитків, спричинена діяльністю підприємства, 

становить З = За + Зв + Зг = 79462,5 + 129040 + 733100 = 941603, грн. 

 

Практичне заняття № 10 

Розрахунок загально-економічних збитків від забруднення довкілля 

Мета роботи навчитися визначати загальні економічні збитки від 

забруднення НПС в залежності від концентрацій полютантів (пилу та  

сірчаного ангідриду) 

Загально-економічні збитки від забруднення довкілля визначаються за 

формулою: 

 

ЕЗ = ∑ Ззні
𝑅 +𝑛

𝑖=1 ∑ Зкгі
𝑅 +𝑛

𝑖=1 ∑ Зсгі
𝑆 +𝑛

𝑖=1 ∑ Зпрі
Ф𝑛

𝑖=1  

 

де ЕЗ – загальні економічні збитки від забруднення навколишнього природного 

середовища, грн.; 

Ззн – питомі збитки, що завдаються здоров’ю населення і-им видом 

забруднювача в певній концентрації, грн. 

Зкг – питомі збитки, що завдаються комунальному господарству, грн. 

R – чисельність населення в зоні впливу об’єкта-забруднювача, чол.; 

Зсг – питомі збитки (в розрахунку на 1 га), що завдаються сільському та 

лісовому господарству, грн; 

Зп – питомі збитки промисловості (в розрахунку на 1 млн.грн. Ф), грн; 

S – площа с/г та лісових угідь, S = № вар · 10га (такий варіант приймається для 

виконання практичної роботи ). 

Ф – вартість основних промислово-виробничих фондів, млн грн; 

n – загальна кількість домішок. 

 

Таблиця 10.1 

Питомі збитки від забруднення довкілля залежно від концентрацій 

шкідливих речовин 
Середньо- 

річна 

концент- 

рація  пилу, 

мг/м3 

Питомі 

збитки 

здоров’ю 

населення 

Ззн, грн 

Питомі збитки 

комунальному 

господарству,  

Зкг , грн 

Середньо 
-річна 

концентрація 

SO3 мг/м3 

Питомі 

збитки 

здоров’ю 

населення. 

Зкг грн 

Питомі збитки 

комунальном у          

господарству 
Зкг , грн 



43 

 
0,30 35 10 0,10 20 5 
0,45 55 30 0,15 30 15 
0,60 70 50 0,20 37 24 
0,75 85 60 0,25 44 32 
0,90 100 87 0,30 47 39 
1,05 110 100 0,35 50 44 
1,20 114 102 0,40 52 49 
1,35 118 106 0,45 53 51 
1,50 122 110 0,50 54 52 
1,65 124 115 0,55 55 53 

 

Таблиця 10.2 

Питомі збитки від забруднення об’єктів господарювання в залежності від 

концентрації полютантів 
Середньо 

річна 

концентрація 

пилу, мг/м3 

Питомі 

збитки 

сільському та 

лісовому 

госп., грн 

Питомі 

збитки 

промислово 

сті, тис.грн 

Середньо 

річна кон- 

центрація 

SO3 мг/м3 

Питомі збитки 

сільському та 

лісовому 

господарству, 

грн 

Питомі 

збитки 

промисло- 

воcті, 

тис. грн 
0,1 10 0,4 0,05 10 0,1 
0,2 16 0,4 0,1 20 0,1 
0,3 25 0,4 0,2 50 0,2 
0,5 40 0,4 0,3 90 0,3 
0,6 40 1,2 0,4 105 0,45 
0,9 40 2,0 0,5 120 0,6 
1,2 40 2,9 0,6 120 0,7 
1,5 40 3,7 0,7 120 0,85 
1,8 40 4,5 0,8 120 1,0 

 

Завдання: знайти загальноекономічні збитки від забруднення 

атмосферного повітря, якщо відомі середньорічні концентрації пилу та 

сірчаного ангідриду (SO3), кількість населення, що піддається впливу даних 

полютантів та вартість основних промислово-виробничих фондів. 

 

Таблиця 10.3 

Дані для розрахунку 
 

№ вар. 

Концентрація пилу в 

ередньому на рік, С , 

мг/м3 

Концентрація SO3 в 

середньому на рік С, 

г/м3 

Кількість 

чоловік R 

Вартість 
промислово- 

виробничих фондів 
Ф, млн. грн 

0 1,50 0,30 1156 8 
1 0,30 0,10 234 12 
2 0,60 0,20 500 13,9 
3 0,90 0,30 641 78 
4 1,20 0,40 812 56,9 
5 1,50 0,10 1100 43,3 
6 0,30 0,30 992 111 
7 0,60 0,20 456 123 
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8 1,20 0,40 470 99 
9 1,50 0,30 125 651 

10 0,30 0,10 551 23,6 
11 0,90 0,20 123 45 
12 0,60 0,40 236 25,9 
13 1.20 0,40 781 128 
14 1,50 0,1 895 45,96 
15 0,30 0,20 651 81 
16 0,60 0,30 145 123 
17 0,90 0,40 950 100 
18 1,20 0,10 230 200 
19 1,50 0,20 140 171 
20 0,30 0,40 870 125 

21 0,60 0,10 457 18,5 
22 0,90 0,20 565 840 
23 1.20 0,30 891 89,5 
24 1,50 0,40 555 151 
25 0,30 0,20 330 30,2 
26 0,60 0,30 225 12,8 
27 0,90 0,40 770 85 
28 1,20 0,10 229 29,8 
29 1,50 0,20 1000 458 
30 0,30 0,30 950 75,26 
31 0,30 0,10 634 2 
32 0,60 0,20 700 3,9 
33 0,90 0,30 541 7,8 
34 1,20 0,40 412 5,6 
35 1,50 0,10 100 4,3 

 

Зробіть висновок щодо визначених загальноекономічних збитків від 

забруднення довкілля. 

 

Приклад розрахунку  

Знаходимо значення загально-економічних збитків, використовуючи дані 

для розрахунку відповідні значення питомих збитків від забруднення пилом і 

сірчаним ангідридом (SO3) (із табл.10.1 та 10.2).  

Оскільки S = №вар ∙ 10га  = 0 ∙ 10 га = 0, 

 то приймаємо, що площа сільськогосподарських та лісових угідь становить 50 

га: 

 

ЕЗ = ЕЗ(пилу)+ ЕЗ(SO3); 

 

ЕЗ(пилу) = 122 грн · 1156 + 110 грн · 1156 + 40 грн · 50 + 3700 грн · 8 = 299792, 

грн.; 

ЕЗ(SO3) = 47 грн ·1156 + 39 грн · 1156 + 90 грн · 50 + 300 грн · 8 = 106316, грн.; 

 

Висновок: величина загально-економічних збитків становить: 
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ЕЗ = 299792 + 106316 = 406108, грн. 

 

Задача 1. Промислова котельня має одну димову трубу висотою h = 35 м і 

діаметром гирла D = 1,4 м. З труби викидається газоповітряна суміш зі 

швидкістю W0 = 7 м / с. Маса екотоксикантами при відсутності очистки 

дорівнює М = 2,6 г / с. Температура газоподібної суміші 125°С, а 

навколишнього повітря 25°С; F = 3; А = 200; η = 1.  

1.Обчисліть максимальне значення приземної концентрації 

екотоксикантами. 

2. Обчисліть небезпечну швидкість вітру Wmax. 

3. Обчисліть відстань Хmax від джерела викиду, на якому приземна 

концентрація забруднювача при несприятливих метеорологічних умовах буде 

досягати максимального значення. 

Розв’язування 

1. Оцінимо об'єм газоповітряної суміші за формулою: 

 

V = 
𝜋·𝐷2 

4
· 𝑉0= 

3,14·1,42

4
· 7 = 10,8 м3 𝑐⁄ , 

 

Разность температур составит 125 – 25 = 100°С. Коэффициент m 

рассчитывается в зависимости от параметра f по формулам: 

 

f = 1000 ·  
𝑊0

2·𝐷

ℎ2·△𝑇
= 1000·

72·1,4

352∙100
= 0,56; 

 

При f < 100 коефіцієнт m розраховується за формулою: 

 

m = 
1

0,67+0,1∙𝑓+0,34·3·𝑓
=  

1

0,67+0,1∙0,56+0,34·3·0,56
= 0,98. 

 

Максимальне значення приземної концентрації забруднювача в 

даних умовах одно: 

 

Cmax = 
200∙2,6∙3∙0,98

352∙3∙10,8∙100
= 0,12 мг/м3. 

 

Відповідь:  0,12 мг/м3 

2. Bеличину Wmax знаходимо за формулою: 

 

Wmax = θmax (1 + 0,12 ∙ f) при θmax > 2, 

 

Параметр θmax знайдений за формулою:  

 

θmax = 0,65∙3∙
𝑉∙△𝑇

ℎ
= 0,65 ∙ 3 ∙

10,8∙100

35
= 2,04 м / с. 
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тоді 

Wmax = 2,04⋅ (1 + 0,12 ∙ 0,56) = 2,2 м / с. 

 

 Відповідь: 2,2 м / с. 

 

3. Bеличину Хmax знаходимо за формулою: 

 

X max =  
5−𝐹

4
∙ 𝑑 ∙ ℎ 

Коефіцієнт d при f < 100 знаходимо за формулою 

 

d = W0 θmax (1 + 0,28⋅ 3 ⋅ f). 
тоді 

d = 7 ⋅ 2,04 ⋅ (1 + 0,28⋅ 3⋅ 0,56) = 12,3; 

 

X max = 
5−3

4
  ⋅ 12,3 ⋅ 35 = 215 м 

Відповідь: 215 м 

Задача 2. Промисловим підприємством викидається щорічно в атмосферу 

5 тис. т пилу, при цьому в першій зоні забруднюється 15 га 

сільськоскогосподарських і лісових угідь. Середня висота викиду становить 50 

м. Визначте збиток, заподіяний сільському і лісовому господарствам. 

Розв’язування 

Розмір шкоди, викликаної пилом, визначаємо для однієї зони. На наступні 

зони зазначені кількості пилу не впливають, тому в розрахунках не беруть 

участь. Значення питомої шкоди беремо з табл. 10.5, він складе для пилу в 

першій зоні 0,9 грив. Коефіцієнти для коригування питомих збитків при висоті 

викиду 50 м для всіх зон рівні 1 (табл. 10.6).  

Збитки, заподіяні сільському і лісовому господаррствам складе: 

 

Зс,л = 5,0 ∙ 0,9 ∙ 15 = 67,5 

 

Відповідь: 67,5 грив. 

Задача 3. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 15 тис. 

т пилу. У першій зоні проживає тисяча, в другій ─ 2 тис. осіб. Середня висота 

викиду становить 120 м. Визначте збиток, заподіяний охороні здоров'я. 

Розв’язування 

Згідно табл. 10.7, питомі збитки в першій зоні складуть 405 грив., а в 

другій ─ 243 грив.; коефіцієнти для корректіровкі знайдених величин при 

висоті викиду 120 м (табл. 10.6) складає для першої і другої зони 0,6 і 0,7 

відповідно. 

Збиток через підвищеної захворюваності населення, що проживає в 

забрудненому районі, складе: 

 

Зз = 15 ∙ (405 ∙ 0,6 ∙ 1 + 243 ∙ 0,7 ∙ 2) = 8748 грив. 
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Відповідь: 8748 грив. 

Задача 4. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 30 тис. 

т SO2. У першій зоні проживає 500 ; в другій – одна тисяча; в третій ─ 28 тис. і в 

четвертій ─ 45 тис. чоловік. Середня висота викиду ─ 60 м. Визначте шкоду, 

яку завдають викиди SO2 комунальному господарству. 

Розв’язування 

Розмір шкоди, викликаної SO2, визначають по табл. 10.5 для чотирёх зон. 

Питома збиток в першій зоні ─ 270 грив., В другій ─ 150 грив., в третій ─70 

грив., в четвертій ─ 50 грив. Коефіцієнти коригування для всіх зон при висоті 

викиду 60 м рівні 1. Отже, збиток комунальному господарству складе: 

 

Зк = 30 ∙ (270 ∙ 0,5 + 150 ∙ 1 + 70 ∙ 28 + 50 ∙ 45) = 134 850 грив. 

 

Відповідь: 134 850 грив. 

Задача 5. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 5 тис. т 

пилу і 4,5 тис. т сірчистого ангідриду. У першій зоні забруднюється 15 га 

сільськогосподарських і лісових угідь; у другий ─ 500 га. Середня висота 

викиду становить 50 м. Визначте збиток, причінённий сільському і лісовому 

господарству. 

Розв’язування 

Розмір шкоди, викликаної пилом, визначаємо згідно з табл. 10.4 для однієї 

зони, сірчистим ангідридом ─ для двох зон. на наступні зони зазначені 

кількості викидів не впливають, тому в розрахунках вони не беруть участь. 

Значення питомих збитків беремо з даних табл. 10.5. Питомий збиток через 

забруднення в першій зоні ─ 0,9 грив., Питома збиток через забруднення 

сірчистим ангідридом в першій зоні ─ 1,6 грив., в другій ─ 0,9 грив. 

Коефіцієнти для коригування питомих збитків при середній висоті викиду 50 м 

для всіх зон рівні 1 (табл.10.6). Збиток сільському і лісовому господарствам 

дорівнює: 

 

Зс = (5,0 ∙ 0,9 ∙ 15) + 4,5 (1,6 ∙ 15 + 0,9 ∙ 500) = 2200 грив. 

 

Відповідь 2200 грив. 

Задача 6. Промислове підприємство викидає щорічно 56 тис. т пилу, 21 

тис. т сірчистого ангідриду. Середня висота викиду становить 105 м. У другій 

зоні забруднюється 200 га сільськогосподарчих і лісових угідь, у третій ─ 1100 

га, в четвертій ─ 2000 га. визначити збиток від забруднення лісового та 

сільського господарства. 

Розв’язування 

Розмір шкоди, викликаної пилом і сірчистим ангідридом  для II, III і IV зон 

згідно табл.10.5 складає для пилу 0,5; 0,25 і 0,2 відповідно, для сірчистого 

ангідриду – 0,9; 0,4; 0,3. Поправочний коефіцієнт для зон: другий ─ 0,7; третій 

─ 0,8; четвертої ─ 0,9 (табл. 10.6). Шкода народному господарству складе: 
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Зн. х. = 56 ∙ (0,5 ∙ 200 ∙ 0,7 + 0,25 ∙ 1100 ∙ 0,8 + 0,2 ∙ 2000 ∙ 0,9) + 

+ 21 ∙ (0,9 ∙ 200 ∙ 0,7 + 0,4 ∙ 1100 ∙ 0,8 + 0,3 ∙ 2000 ∙ 0,9 ) = 57 778 грив. 

 

Відповідь 57 778 грив. 

Задача 7. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 15 тис. 

т пилу, 2,3 тис. т сірчистого ангідриду і 15 тис. т оксиду вуглецю (II). У першій 

зоні проживає 1 тис.; в другій 2 тис. людина. Висота викиду становить 120 м. 

Визначити локальної шкоди, заподіяну охороні здоров'я. 

Розв’язування 

Розмір шкоди, викликаної пилом, сірчаним ангідридом і оксидом вуглецю, 

визначають для двох зон, так як на такі зони зазначені кількості забруднень не 

впливають. Значення питомих збутків, що заподіюються пилом, наведені в 

табл. 10.7. У першій зоні збиток дорівнює 405 грив., В другій ─ 243 грив. 

Коефіцієнт коригування знайдених величин при середній висоті викиду 120 м 

для першої зони - 0,6; для другої ─ 0,7 (табл. 10.6). Питомі збитки, заподіяні 

сірчистим ангідридом, беремо з табл. 10.8. Збиток в першій зоні становить 328 

грив., В другій – 197 грив. Коефіцієнт для коригування питомої шкоди при 

середній висоті викиду 120 м для першої зони дорівнює 0,6; для другої ─ 0,7. 

Питома шкоду, яку завдають оксиду вуглецю (II), в першій зоні становить 

175 грив., в другій ─ 105 грив. Коефіцієнт для коригування дорівнює відповідно 

0,6 і 0,7. Збиток через підвищеної захворюваності населення, яке проживає в 

забрудненому районі, становить: 

 

Зз = 15∙ (405 ∙ 0,6 ∙ 1 + 243 ∙ 0,7 ∙ 2) + 2,3 ∙ (328 ∙ 0,6 ∙ 1 + 197 ∙ 0,7 ∙ 2) + 

+ 15 ∙ (175 ∙ 0,6 ∙1 + 105 ∙ 0,7 ∙ 2) = 13 614 грив. 

 

Відповідь: 13 614 грив. 

При вирішенні завдань використовувати табл. 10.4 – 10.9. 

 

      Таблиця 10.4 

Характеристика зон забруднення 

Кількість викидів, тис. т / рік Зона Радіус забрудненої зони, м 

пил SO2 CO 

0 ... 5 0 ... 1 0 ... 10 I 1000 

6 ... 20 2 ... 5 11 ... 30 II 1800 

21 ... 50 6 ... 10 31 ... 70 III 3000 

51…126 11…30 71…150 IV 5000 

 

Таблиця 10.5 

Питомі збитки комунальному,сільському і лісовому господарству і 

промисловості,  заподіяні 1 тис. т викидів рік / гривень. 

Галузь господарства Загрязнитель 

 

Зони 

I II III IV 
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Комунальне господарство 

(проживання 1000 осіб) 

пил 450 280 170 105 

SO2 270 150 70 50 

Сільське і лісове господарство (1 га) пил 0,9 0,5 0,25 0,2 

SO2 1,6 0,9 0,4 0,3 

Промисловість (об'єктів вартістю 

основних фондів 1 млн. грив.)  

SO2  25 15 7 5 

 

Таблиця 10.6 

Коефіцієнт для коригування питомих збитків по зонам 

при даній висоті викидів (м) 

Висота викиду I II III IV 

0 ... 15 10 1,5 0,4 0,15 

16 ... 40 4 1,3 1 0,5 

41 ... 80 1 1 1 1 

81 ... 150 0,6 0,7 0,8 0,9 

151 ... 220 0,2 0,3 0,5 0,7 

221 ... 300 0,05 0,15 0,3 0,6 

 

Таблиця 10.7 

Питомі збитки (в гривях) через підвищення захворюваності 

населення, заподіяні 1000 т пилу в рік в розрахунку на 1000 жителів 

 

Кількість викидів пилу, тис. т / рік 

Зони 

I II III IV 

0 ... 5 415 - - - 

6 ... 20 405 243 - - 

21 ... 50 390 235 152 - 

51 ... 125 373 224 145 93 

 

Таблиця 10.8 

Питомі збитки (в гривнях) через підвищення захворюваності населення, 

заподіяні 1000 т SO2 в рік в розрахунку на 1000 жителів 

 

Кількість викидів пилу, тис. т / рік 

Зони 

I II III IV 

0 ... 1 330 - - - 

2 ... 5 328 197 - - 

6 ... 10 326 196 127 - 

11 ... 30 324 195 126 81 

 

Таблиця 10.9 

Питомі збитки (в гривнях) через підвищення захворюваності населення, 

заподіяні 1000 т СO в рік в розрахунку на 1000 жителів 

 

Кількість викидів пилу, тис. т / рік 

Зони 

I II III IV 
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0 ... 10 180 - - - 

11 ... 30 175 105 - - 

31 ... 70 172 104 67 - 

71 ... 150 166 100 65 41 

 

Задачи для самостійного виконання  

1. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 13 тис. тон 

пилу. У першій зоні проживає 500; в другій ─ 1000; в третій ─ 28 тис. і в 

четвертій ─ 45 тис. чоловік. Середня висота викиду 60 м. Визначте шкоду, яку 

завдають пилом, комунальному господарству. 

2. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 30 тис. тон 

сірчистого ангідриду. У першій зоні проживає 500; в другій ─ 1000; в третій ─ 

28 тис. і в четвертій ─ 45 тис. чоловік. Середня висота викиду ─ 60 м. Визначте 

шкоду, яку завдають сірчистим ангідридом, комунальному господарству. 

3. Промисловим підприємством викидається щорічно в атмосферу 2,3 

тис. тон пилу, при цьому в першій зоні проживає 1000, в другій ─  2000 чоловік. 

Середня висота викиду становить 120 м. Визначте шкоду, яку завдають пилом, 

охороні здоров'я. 

4. Промисловим підприємством викидається щорічно в атмосферу 17 тис. 

тон CO. При цьому в першій зоні проживає 1000 жителів; в другій ─ 2000 

чоловік. Висота викиду становить 150 м. Визначте шкоду, яку завдають 

оксидом вуглецю (II), охороні здоров'я. 

5. Промисловим підприємством викидається щорічно в атмосферу 10 тис. 

тон пилу. При цьому в першій зоні проживає 500; в другій ─ 1000, в третій ─ 28 

тис., в четвертій ─ 45 тис. чоловік. Висота викиду становить 60 м. Визначте 

шкоду, яку завдають пилом, комунальному господарству. 

6. Промисловим підприємством викидається щорічно в атмосферу 5 тис. 

тон SO2, при цьому в першій зоні забруднюється 500 га сільськогосподарських і 

лісових угідь. Середня висота викиду становить 50 м. Визначте шкоду, яку 

завдають SO2, сільському і лісовому господарствам. 

7. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 27 тис. тон 

SO2. У першій зоні проживає ─ 500; в другій ─ 1000; в третій ─ 28 тис. і в 

четвертій ─ 45 тис. чоловік. Середня висота викиду 70 м. Визначте шкоду, яку 

завдають SO2, комунальному господарству. 

8. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 22 тис. тон 

сірчистого ангідриду. У першій зоні вартість основних фондів промислових 

об'єктів становить 150 млн. грн.; в другій ─ 15 млн. грн.; в третій ─  10 млн. 

грн.; в четвертій ─  200 млн. грн. Середня висота викиду 40 м. Визначте шкоди 

промисловості. 

9. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 30 тис. тон 

SO2. У першій зоні вартість основних фондів промислових об'єктів становить 

150 млн. грн.; в другій ─  15 млн. грн.; в третій ─  10 млн. грн.; в четвертій м 

200 млн. грн. Середня висота викиду 40 м. Визначте шкоду, яку завдають 

промисловості. 
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10. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 20 тис. тон 

SO2. У першій зоні вартість основних фондів промислових об'єктів становить 

150 млн. грн .; в другій ─  15 млн. грн.; в третій ─  10 млн. грн.; в четвертій ─  

200 млн. грн. Середня висота викиду 40 м. Визначте шкоду, яку завдають 

промисловості. 

11. Промислове підприємство викидає щорічно 65 тис. тон пилу і 15 тис. 

тон сірчистого ангідриду. Середня висота викиду 105 м. У другій зоні 

забруднюється 200 га сільськогосподарських і лісових угідь, у третій ─  1100 га, 

в четвертій ─ 2000 га. Визначте збиток від забруднення лісовому і сільському 

господарствам. 

12. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 10 тис. тон 

пилу і 7 тис. тон сірчистого ангідриду. У першій зоні проживає 3000; в другій ─ 

7000; в третій ─ 12 тис. чоловік. Середня висота викиду ─ 15 м. Визначте 

шкоду, яку завдають охороні здоров'я. 

13. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 13 тис. тон 

пилу і 30 тис. тон сірчистого ангідриду. У першій зоні проживає 500; в другій ─ 

1000; в третій ─ 28 тис. чоловік. Середня висота викиду ─ 60 м. Визначте 

шкоду, яку завдають комунальному господарству. 

14. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 11 тис. тон 

пилу і 10 тис. тон сірчистого ангідриду. У першій зоні проживає 3000; в другій 

─ 7000; в третій ─ 12 тис. чоловік. Середня висота викиду ─ 15 м. Визначте 

шкоду, яку завдають охорони здоров'я. 

15. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 10 тис. Т пилу 

і 7 тис. Т сірчистого ангідриду. У першій зоні проживає 3000; в другій ─ 7000; в 

третій ─ 12 тис. чоловік. Середня висота викиду ─ 15 м. Визначте шкоду, яку 

завдають комунальному господарству. 

16. Промислове підприємство викидає щорічно 6 тис. тон пилу; 4,5 тис. 

тон сірчистого ангідриду. Середня висота викиду становить 50 м. У першій зоні 

забруднюється 15 га; у другій зоні ─ 500 га сільськогосподарських і лісових 

угідь. Визначте збиток від забруднення сільськогосподарським і лісових 

угіддях. 

17. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 13 тис. тон 

пилу і 30 тис. тон сірчистого ангідриду. У першій зоні проживає 500; в другій 

─1000; в третій ─ 28 тис. і в четвертій ─ 45 тис. чоловік. Середня висота викиду 

60 м. Визначте шкоду, яку завдають комунальному господарству. 

18. Промислове підприємство викидає щорічно 56 тис. тон пилу; 21 тис. 

тон сірчистого ангідриду. Середня висота викиду 105 м. У другій зоні 

забруднюється 200 га, в третій ─ 1100 га, в четвертій ─ 2000 га 

сільськогосподарських і лісових угідь. Визначте збиток від забруднення 

сільськогосподарським і лісових угіддях. 

19. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 8 тис. тон 

пилу і 21 тис. тон сірчистого ангідриду. У першій зоні проживає 500; в другій ─  

1000; в третій ─  28 тис. і в четвертій ─ 45 тис. чоловік. Середня висота викиду 

60 м. Визначте шкоду, яку завдають комунальному господарству. 
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20. Промислове підприємство викидає щорічно 8 тис. тон пилу, 5 тис. тон 

сірчистого ангідриду. Середня висота викиду 50 м. У першій зоні 

забруднюється 15 га; у другій зоні забруднюється 500 га сільськогосподарських 

і лісових угідь. Визначте збиток, заподіяний від даних викидів 

сільськогосподарським і лісових угіддях. 

21. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 15 тис. тон 

пилу і 20 тис. тон сірчистого ангідриду. У першій зоні проживає 500; в другій ─ 

10 тис.; в третій ─ 50 тис. чоловік. Середня висота викиду 55 м. Визначте 

шкоду, яку завдають комунальному господарству. 

22. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 56 тис. тон 

пилу, 21 тис. тон сірчистого ангідриду і 15 тис. тон оксиду вуглецю (II). У 

першій зоні проживає 500; в другій ─ 10 тис., у третій ─ 50 тис., в четвертій ─ 

40 тис. чоловік. Висота викиду становить 105 м. Визначте шкоду заподіяну 

охороні здоров'я. 

23. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 15 тис. тон 

пилу, 2,3 тис. тон сірчистого ангідриду і 15 тис. тон оксиду вуглецю (II). У 

першій зоні проживає 1000; в другій ─ 2000 чоловік. Висота викиду 120 м. 

Визначте збиток, заподіяний охорони здоров'я. 

24. Промисловим підприємством викидається щорічно в атмосферу 15 тис. 

т CO. При цьому в першій зоні проживає одна тисяча жителів; в другій 2000 

чоловік. Висота викиду становить 90 м. Визначте збиток, заподіяний охороні 

здоров'я. 

25. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 13 тис. т пилу. 

У першій зоні проживає 500; у другий ─ одна тисяча; в третій ─ 28 тис. і в 

четвертій ─ 45 тис. чоловік. Середня висота викиду ─ 60 м. Визначте шкоду, 

яку завдають пилом комунальному господарству. 

26. Промисловим підприємством викидається щорічно в атмосферу 4,5 

тис. т SO2, при цьому в першій зоні забруднюється 15 га, під другий зоні 

забруднюється 500 га сільськогосподарських і лісових угідь. Середня висота 

викиду становить 60 м. Визначте збиток, прічінений сільському і лісовому 

господарствам. 

27. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 13 тис. т пилу. 

У першій зоні проживає 500; у другий ─ одна тисяча; в третій ─ 28 тис. і в 

четвертій ─ 45 тис. чоловік. Середня висота викиду ─ 50 м. Визначте шкоду, 

яку завдають пилом комунальному господарству. 

28. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 30 тис. т SO2. 

У першій зоні проживає 500; в другій – одна тисяча; в третій ─ 28 тис. і в 

четвертій ─ 45 тис. чоловік. Середня висота викиду ─ 50 м. Визначте шкоду, 

яку завдають SO2 комунальному господарству. 

29. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 6 тис. т пилу і 

4,5 тис. т сірчистого ангідриду. У першій зоніизабруднюється 15 га 

сільськогосподарських і лісових угідь; у другий ─ 500 га. Середня висота 

викиду становить 50 м. Визначте збиток, причінённий сільському і лісовому 

господарству. 
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30. Промислове підприємство викидає щорічно 56 тис. т пилу, 21 тис. т 

сірчистого ангідриду. Середня висота викиду становить 105 м. У другій зоні 

забруднюється 200 га сільськогосних і лісових угідь, у третій ─ 1100 га, в 

четвертій ─ 2000 га. визначити збиток від забруднення лісового та сільського 

господарства. 

31. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 15 тис. т пилу 

і 30 тис. т сірчистого ангідриду. У I зоні проживає 500 тис., в II ─ 1 тис., в III ─ 

28 тис. і в IV ─ 45 тис. чоловік. Средняя висота викиду ─ 60 м. Визначте 

збиток, заподіяний коммунальному господарству. 

32. Промислове підприємство викидає щорічно в атмосферу 13 тис. т пилу, 

2,3 тис. т сірчистого ангідриду і 16 тис. т оксиду вуглецю (II). У першій зоні 

проживає 1 тис.; в другій 2 тис. людина. Висота викиду становить 120 м. 

Визначити локальної шкоди, заподіяну охорони здоров'я. 

 

Практичне заняття № 11 
Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів 

Економічний результат природоохоронних заходів Р виражають у величині 

відвернених ними річних економічних збитків від забруднення довкілля П і 

річного приросту прибутку (додаткового прибутку) від поліпшення виробничих 

результатів діяльності підприємства чи групи підприємств △ Д, тобто 

 

Р = П + △Д 

    Величина відвернених економічних збитків від забруднення середовища.  

П дорівнює різниці між розрахунковими величинами збитків, які мали місце до 

здійснення природоохоронних заходів Зф і залишкових збитків після 

проведення цих заходів Зм, тобто 

 

П = Зф – Зм 

 

Якщо в періоди будівництва-реконструкції (а також проектні строки 

експлуатації природоохоронних споруд), величини затрат і результат в період 

експлуатації істотно не змінюється в часі, то порівнювання варіантів 

природоохоронних заходів може проводитися за величиною їх річного чистого 

економічного ефекту Р. Вибір найкращого з кількох варіантів 

природоохоронних заходів у такому випадку проводиться за формулою: 

 

Р = (П – З)max                      

 

Приведені до річної розмірності затрати визначаються за формулою: 

 

З = С + Ен К,                

 

де С – сукупні експлуатаційні витрати, грн.; 

К – капітальні вкладення на впровадження природоохоронних споруд, грн. 



54 

 

Ен – норматив річної ефективності капіталовкладень (для техніки 

природоохоронного призначення приймається в розмірі 0,15). 

У тому випадку, коли порівнюються заходи, що забезпечують вихід на 

заданий рівень якості навколишнього природного середовища, приведені 

затрати визначають за формулою: 

З = К + Тп С, 

 

де Тп – нормативний строк окупності капітальних вкладень (величина зворотна 

Ен) 

При виконанні практичної роботи необхідно використовувати формули по 

знаходженню збитків (Зф та Зм) від забруднення атмосфери шкідливими 

речовинами з практичної роботи № 9, а також і коефіцієнти f1 і f2, що були 

зазначені в практичній роботі № 9. 

Завдання: після проведення екологічної експертизи підприємству було 

запропоновано ввести нову систему очищення газових викидів. Визначте 

економічний результат даного заходу, якщо відомо маси полютантів до 

впровадження ефективного методу очистки, передбачені маси викидів після 

встановлення нової системи очищення, а також вартість даної установки та 

величина експлуатаційних витрат. 

Таблиця 11.1 

Дані для розрахунку: 
 

№ 

вар. 

Маси викидів до 

впровадження 

очисних споруд, тис. 

т/рік 

Вартість 

очисної 

установки К, 

млн.грн 

Маси викидів після 

впровадження очисних 

споруд, тис.т/рік 

Експлуатаційн

і витрати С, 

тис.грн/рік 

М пилу М SO3 М пилу М SO3 
0 15 34 1,9 0,84 0,18 139 
1 20 15 2 1,2 0,3 300 
2 13 9 0,7 0,2 0,1 50 
3 35 14 2,3 1,6 1,2 100 
4 17 9,9 3 1,8 0,6 235 
5 45 12 8 1,4 0,6 123 
6 23 11 2,3 0,56 0,3 56 
7 89 56 9 1,2 1,3 500 
8 45 12 12 5 1,9 741 
9 56 14 8,9 5,6 0,98 321 
10 29 31 10 20 0,9 123 
11 6,9 3,2 4 0,36 0,01 20 
12 9 8 5 0,7 0,6 12 
13 17 13 19 3,4 1,35 41 
14 23 19 39 0,23 0,19 50 
15 89 23 54 4,9 2,0 89 
16 10,23 16,2 10,8 1,8 1,2 180 
17 34 9,6 12 2,5 0,9 560 
18 28 18 34 0 0,9 90 
19 96 67 19 9 7 600 
20 5 8 4 0,05 0,6 80 
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21 6,236 8,25 7,8 0,895 0,9 70 
22 8,5 7,9 10 0,56 0,4 1000 
23 78 11 16 5,6 2,03 110 
24 46 22 44 5,23 8,8 2000 
25 34 23 5,8 7 1 52 
26 19 15 9 1,5 1,9 230 
27 14 15 7 1 0,36 350 
28 29 15 8 3,8 4,3 40 
29 11 10,2 7,59 1,4 0,53 1000 
30 8 7,5 8 “,2 1,6 560 
31 10 25 12 4,2 5,3 100 
32 13 9,5 30,7 10,2 2,1 150 
33 35 11 12,3 12,6 1,23 90 
34 17 9,9 3 1,8 1,6 135 
35 35 2,2 1,8 1,4 2,6 123 

 

Зробити висновок щодо ефективності впровадження природоохоронних 

споруд. 

Приклад розрахунку  

Значення питомих збитків від забруднення атмосферного повітря беремо із 

табл. 11.3, а відповідні коефіцієнти із виконаної розрахункової роботи №9. По 

варіанту 0:  f1 =2,5  f2= 1,3, та значення Зnпилу=120 грн/т та ЗnSO3 =150 грн/т. 

Визначаємо величину відвернених збитків : 

 

))()((
3SOSOSO21

до33 післяпилупилупилу ММЗпММЗпffП

ЗмЗфП

післядо




 
П = 2,5 ∙ 1,3 ∙ (120 грн/т ∙ (15000 т– 840 т) + 150 грн/т ∙ (34000 т – 180 т)) =  

= 2200965 грн.  

 

Затрати на монтаж очисної установки: 

 

З = С + Ен · К; 

 

З = 139000 грн + 0,15 · 1900000 грн = 424 000 грн.  

Отже, чистий економічний ефект від впровадження даного очисного 

обладнання  становить:  

 

Р = П – З = 2200965 грн. – 424000 грн. = 21585650, грн. 

 

Висновок: Р = 21585650, грн. Оскільки Р > 0, введення даного 

устаткування є ефективним. 

 

Задачи для самостійного виконання  

1. У м. Києві  викиди підприємства шкідливих речовин в атмосферу на 

висоту 320 м становлять 178 тис. тонн на рік, із них: пилу – 23 тис. т., двоокису 
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сірки – 40 тис.т., оксид вуглецю – 60 тис. т., оксиду азоту – 15 тис.т., 

вуглеводневих сполук – 40 тис.т. Визначити обсяг економічних збитків від 

забруднення атмосфери. 

2. Сміттєзвалище м. Харкова поповнюється  щорічно  15 тис.т твердих 

відходів, які вилучають 0,5 га земель на рік. Визначити обсяг економічних 

збитків від забруднення навколишнього середовища, якщо відомо, що 

сміттєзвалище функціонує 8 років. 

3. Підприємство з вартістю основних промислово-виробничих фондів 350 

млн.грн. обумовлює концентрацію сірчаного ангідриду в повітрі над 

промисловим майданчиком – 0,8 мг/ м3, а над населеним пунктом з чисельністю 

жителів 14 тис.чол. та над 100 га сільськогосподарських угідь – 0,5 мг / м3.  

Зниження викидів можна досягти: 

а) шляхом спорудження сіркопоглинаючої установки (вартість будівництва 

установки – 1,7 млн.грн., експлуатаційні витрати – 400 тис.грн.) – до 0,4 мг/м3 

над промисловим майданчиком і 0,3 мг / м3 над сільськогосподарськими 

угіддями та населеним пунктом ; 

б) шляхом впровадження нового процесу одержання сірчаної кислоти 

(вартість впровадження нової  технології – 5 млн.грн., експлуатаційні витрати – 

980 тис.грн. на рік) – до 0,2 мг/м3 над промисловим майданчиком і до 0,1 мг/м3 

над сільськогосподарськими угіддями та населеним пунктом. 

Обґрунтувати економічну ефективність впровадження на підприємстві 

природозахисних заходів.  

4. Дніпровський комбінат скидає в р. Дніпро 20 тис.т забруднюючих 

речовин, з них – 8 тис.т – важких металів і 10 тис.т зважених речовин. 

Обгрунтувати будівництво очисних споруд на комбінаті, які дозволяють 

зменшити скид важких металів – до 2 тис.т і повністю припинити скид 

зважених речовин, якщо вартість очисних споруд ─ 3 млн.грн., а експлуатаційні 

витрати ─ 710 тис.грн. на рік. 

5.  Комбінат викидає в атмосферу на висоту 215 м 1,5 тис.т пилу, 2 тис.т 

сірчаного ангідриду та 5 тис.т оксиду вуглецю на рік. Обгрунтувати економічну 

ефективність впровадження  газоочисної установки, яка дозволить ліквідувати 

викиди пилу і зменшити викиди сірчаного ангідриду до 0,4 тис.т та оксиду 

вуглецю – до 1,2 тис.т, якщо вартість газоочисної установки – 2 млн. грн., 

експлуатаційні витрати – 500 тис.грн. на рік. 

6. Виробниче об’єднання скидає в р. Дністер 40 млн.т стічних вод, де 

міститься 10 тис. т кислот, 15 тис. т – органічних сполук. Обґрунтувати 

економічну ефективність впровадження установки, яка дозволить зменшити 

вміст кислот у стічних водах до 2 тис.т, а органічних сполук – до 4 тис. т , якщо 

вартість її впровадження – 2,5 млн. грн., а експлуатаційні витрати – 530 тис. 

грн. на рік. 

7. Завод, що розташований в зоні зрошувального землеробства, щорічно 

складає до 200 тис.т неорганічних відходів. Визначити економічні збитки від 

забруднення навколишнього  середовища та обсяги платежів за забруднення. 
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8. Розрахуйте економічний ефект від установлення очисного обладнання 

вартістю 1,3 млн.грн., яке дозволило зменшити  викиди в атмосферне повітря 

на 500 т вуглекислого газу СО2 в рік, якщо сукупні експлуатаційні витрати 

становили 300000 грн / рік. 

9. Визначити величину податку за забруднення атмосферного повітря 

парами ртуті в кількості 160 т. 

10. Визначити збитки від забруднення водного об’єкту, що завдаються в 

результаті діяльності підприємства, яке скидає нафтопродукти масою 1100 т в 

р.Дунай, якщо Млім = 1,7 т / рік.  

11. Визначити суму податків за розміщення 20 т надзвичайно небезпечних 

і помірно небезпечних відходів в кількості 14 т, якщо підприємство знаходиться 

в місті районного значення та розміщує відходи в спеціально облаштованих 

місцях. 

12. Визначити суму податків за забруднення р.Дністер підприємством, що 

скидає 250 т нафтопродуктів.  

13. Визначити, чи відповідає атмосферне повітря нормативним вимогам, 

якщо концентрації викидів підприємства по наступним полютантам становлять: 

Сацетону= 0,18 мг/м3, Счадного газу= 0,45 мг/м3, 

Схлороформу= 0,12 мг/м3, Спилу нетоксичного= 1,5 мг/м3. 

14. Виберіть найкращий варіант природоохоронних заходів при якому був 

би більший економічний ефект. Зробіть висновок:   

– від установлення очисного обладнання вартістю 1,3 млн.грн., яке б дозволило 

зменшити середньорічні концентрації викиду SO3 в атмосферне повітря в рік із 

0,5 до 0,1 мг/м3, якщо сукупні експлуатаційні витрати становили 700 тис. 

грн/рік; 

– від установлення очисного обладнання вартістю 0,3 млн.грн., яке б дозволило 

зменшити  середньорічні концентрації викиду SO3 в атмосферне повітря в рік із 

0,5 до 0,2 мг / м3, якщо сукупні експлуатаційні витрати становили 30 тис. грн / 

рік. 

15. Визначити загальноекономічні збитки від забруднення навколишнього 

природного середовища пилом та сірчаним ангідридом SO3 концентраціями 

відповідно 0,5 мг / м3 та 0,1 мг / м3, що завдаються місту з населенням 180000 

чоловік, якщо вартість основних промислово-виробничих фондів 20 млн.грн., а 

площа с / г та лісових угідь 15 га.  

16. Зменшення товщини озонового шару на 1 % через збільшення потоку 

УФ-випромінювання на 2 % приводить до росту захворювань раком шкіри на 4 

%. Оцініть приріст захворювань раком шкіри до 2050 р. стосовно сьогодення, 

якщо середня швидкість виснаження озонового шару становить 0,224 % 

щорічно. 
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