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У дисертаційному дослідженні вирішено важливе науково-практичне 

завдання – покращення стану екологічної безпеки гірничо-хімічного 

підприємства на стадії ліквідації. 

У результаті проведеного наукового аналізу визначено проблемні 

питання та можливі напрямки подальшого розвитку природоохоронних 

заходів на територіях гірничо-хімічних підприємств, які знаходяться на стадії 

ліквідації (з охорони ґрунтів, водного середовища та в сфері поводження з 

відходами). 

Розроблено засади екологічної безпеки гірничо-хімічного підприємства 

на етапі ліквідації, в основу яких покладено принцип комплексного 

екологічного моніторингу, що покращить стан довкілля. 

Обґрунтовано науковий підхід щодо створення системи комплексного 

екологічного моніторингу на основі збору, зберігання та опрацювання даних 

про забруднення різних елементів середовища (ґрунтів, поверхневих та 

підземних вод, атмосферного повітря), що забезпечить прогнозування 

екологічних змін території гірничо-хімічного підприємства. 

Виконано дослідження, спрямовані на удосконалення методології 

оцінювання показників, що визначають рівень екологічної небезпеки після 

закриття гірничо-хімічного підприємства на основі аналізу процесів впливу на 

довкілля основних джерел небезпеки. 



 

Подано експериментальні дослідження впливу відходів гірничо-

хімічного підприємства на ґрунти. Експериментально отримано показники 

забруднення важкими металами ґрунтів на території Роздільського ДГХП 

"Сірка" та встановлено їх суттєве перевищення ГДК. 

Досліджено гідрохімічні показники поверхневих та підземних вод 

Роздільського гірничо-хімічного підприємства "Сірка" та р. Дністер. 

Встановлено перевищення ГДК за багатьма показниками. Для визначення 

якісного стану поверхневих водойм використано ефективний метод – 

визначення інтегрального екологічного індексу якості води. Встановлено, що 

водні об’єкти Роздільського ДГХП «Сірка» за гідрохімічним індексом 

належать до вод із задовільним, поганим і дуже поганим екологічним станом. 

Розроблено структуру інформаційно-аналітичної системи моніторингу, 

яка зберігає та опрацьовує отримані дані, аналізує просторові характеристики 

та динаміку рівнів забруднення на досліджуваній території, візуалізує поля 

забруднення з прив'язкою до географічних координат для зниження рівня 

екологічної небезпеки довкілля в зоні впливу гірничо-хімічного підприємства 

на стадії ліквідації. Це дасть  змогу приймати оптимальні екологічні рішення 

на етапі ліквідації підприємства  і оперативно задовольняти потреби 

зацікавлених організацій та громадян щодо покращення стану навколишнього 

середовища. 

Розроблені рекомендації щодо реформування та вдосконалення системи 

моніторингу гірничо-хімічних підприємств в післяліквідаційний період і 

управління промисловими відходами оптимізують систему державного 

управління та поступово і остаточно мінімізують рівень екологічної небезпеки 

гірничо-хімічних підприємств. 

Ключові слова: екологічна безпека, охорона довкілля, екологічний 

моніторинг, гірничо-хімічне підприємство, важкі метали, екологічна 

рівновага, стадія ліквідації. 



 

ABSTRACT 

Elvira Dzhumelia. Ecological safety of mining and chemical enterprise at 

the stage of liquidation. 

The dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in specialty 183 –

Environmental protection technologies. – Lviv Polytechnic National University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2020. 

The defense of the dissertation will be held at the meeting of the Specialized 

Scientific Council DF 35.052.039 in Lviv Polytechnic National University of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 

The important scientific and practical task was solved in the dissertation 

research – improving environmental safety of the mining and chemical enterprise at 

the stage of liquidation. 

As a result of the conducted scientific analysis, the problematic issues and 

possible directions of further development of environmental measures at mining and 

chemical enterprises, which are at the stage of liquidation (for soil protection, aquatic 

environment, and in the field of waste management) are identified. 

The principles of ecological safety of the mining and chemical enterprise at 

the stage of liquidation are developed, which are based on the principle of complex 

ecological monitoring that will improve the state of the environment. 

The scientific approach to the creation of a system of integrated environmental 

monitoring based on the collection, storage and processing of data on pollution of 

various elements of the environment (soil, surface and groundwater, air), which will 

provide forecasting of environmental changes in the mining and chemical enterprise. 

Research aimed at improving the methodology for assessing indicators that 

determine the level of environmental hazard of the mining and chemical enterprise 

at the stage of liquidation based on the analysis of the processes of the environmental 

impact of the main sources of danger. 

Experimental studies of the impact of waste from a mining and chemical 

enterprise on soils were performed. Indicators of heavy metal pollution of the soil 

environment on the territory of Rozdil State Mining and Chemical Enterprise "Sirka" 



 

were experimentally obtained and their significant excess of the MPC was 

established. 

It was explored the hydrochemical parameters of surface and groundwater of 

the Rozdil State Mining and Chemical Enterprise "Sirka" and the Dniester River. 

Exceedance of the maximum permissible concentration of many indicators is 

established. To determine the quality of surface water bodies used an effective 

method – to determine the integrated ecological index of water quality. It is 

established that the water bodies of Rozdil State Mining and Chemical Enterprise 

"Sirka" according to the hydrochemical index belong to waters with satisfactory, 

bad, and very bad ecological conditions. 

The structure of information and analytical monitoring system is developed, 

which stores and processes the obtained data, analyzes spatial characteristics and 

dynamics of pollution levels in the study area, visualizes pollution fields linked to 

geographical coordinates to reduce the level of environmental hazard in the area of 

influence of the mining and chemical enterprise at the stage of liquidation. This will 

allow to make optimal environmental decisions at the stage of liquidation of the 

enterprise and promptly meet the needs of interested organizations and citizens to 

improve the environment. 

The developed recommendations for reforming and improving the monitoring 

system of mining and chemical enterprises in the post-liquidation period and 

industrial waste management optimize the system of public administration and 

gradually and definitively minimize the level of environmental hazard of mining and 

chemical enterprises. 

Key words: ecological safety, environmental protection, ecological 

monitoring, mining and chemical enterprise, heavy metals, ecological balance, 

liquidation stage. 
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