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Об'єкт дослідження – процес дослідження ґрунтів 

м. Вінниці 

    Мета роботи – підвищити ефективність 

моніторингу ґрунтів шляхом удосконалення та  

використання геоінформаційної системи. 

 

    

 
На території м.Вінниця одним із основних 

суб'єктів моніторингу ґрунтів є міська 

санепідемстанція. 
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Задачі дослідження: 

 

– огляд основних проблем забруднення ґрунтів; 

– огляд системи моніторингу ґрунтів міста 
Вінниці; 

– удосконалення бази даних геоінформаціної 
системи моніторингу ґрунтів міста Вінниці за 
даними міської санепідемстанції; 

– аналіз екологічного стану ґрунтів міста 
Вінниці за даними державного моніторингу; 

- Розробка рекомендацій щодо покращення 
стану ґрунтів на території міста. 



Моніторинг ґрунтів – це система спостережень, збір, обробка 

даних, прогнозування їх змін та розробка науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських 

рішень, які можуть позначитися на стані ґрунтів. 

Моніторинг ґрунтів  



 Міські ґрунти виконують роль природного 

геохімічного бар'єру, тому в них накопичуються забруднюючі 

речовини які надходять з атмосферного повітря, талих і 

дощових вод. На санітарно – гігієнічні показники ґрунту 

також впливають такі чинники, як наявність звалищ 

побутових та промислових відходів, відсутність 

централізованого відводу каналізаційних стоків від приватної 

забудови. 

Сучасний стан якості ґрунтів в України потребує 

регулярнного спостереження і контролю. 



Вхідні дані 
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Наповнення бази даних   
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Форми бази даних моніторингу вод 
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Запити до бази даних 
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Матриці концентрацій свинцю (Pb) у ґрунті у 

точках спостереження в м. Вінниця за 2010 - 

2011 рр. 
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Матриці концентрацій свинцю (Pb) у ґрунті у 

точках спостереження в м. Вінниця за 2012-

2013рр. 



Графік динаміки зміни концентрації свинцю 

(Pb) у ґрунті у точках спостереження в м. 

Вінниця за 2005-2013 рр. 
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Матриці концентрацій цинку (Zn) у ґрунті у 

точках спостереження в м. Вінниця за 2010-

2011рр. 
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Матриці концентрацій цинку (Zn) у ґрунті у 

точках спостереження в м. Вінниця за 2012-

2013рр. 



Графік динаміки зміни концентрації цинку 

(Zn) у ґрунті у точках спостереження  

в м. Вінниця за 2007-2013 рр.  
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Матриці концентрацій нікелю (Ni) у ґрунті у 

точках спостереження в м. Вінниця за 2010 - 

2012 рр. 
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Графік динаміки зміни концентрації нікелю 

(Ni) у ґрунті у точках спостереження в м. 

Вінниця за 2005-2013 рр.  
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Розрахунок загального індексу 

забруднення ґрунтів м.Вінниці 
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Рекомендації: 

• Біологічні методи ремедіації забруднених ґрунтів 

є одним із ефективних інструментів природоохоронних 
технологій. Тривалий вплив фактора забруднення важкими 
металами (ВМ) на ґрунти різних типів та різного призначення 
має істотні наслідки, що виявляються як у порушенні 
властивостей, структури та функцій ґрунтової системи, так і у 
зниженні продуктивності рослин, низькій їх якості й 
необхідності виведення забруднених ґрунтів із використання з 
подальшою їх консервацією 

• Методи електрокінетичної активізації - забезпечує 
міграцію мікроорганізмів у забрудненій зоні та збільшення 
швидкості, ефективності рівномірного очищення ґрунту 



Біологічний етап рекультивації 

 Основні завдання біологічної рекультивації - 

відновлення процесу ґрунтоутворення, підвищення 

самоочищення ґрунту і відтворення біоценозів. За 

допомогою біологічної рекультивації вдається ліквідувати 

збитки, завдані ландшафту, або запобігти його; створити 

умови для підтримки екологічної стійкості ландшафту. 

 На перша етапі вирощують піонерні (попередні, 

авангардні) культури, які вміють адаптуватися в існуючих 

умовах і володіють високою відновною здатністю. 

  На другий переходять до цільового використання. 

Землі, забруднені важкими металами, органічними 

речовинами або продуктами промислової переробки. 

 
 



Використання біологічних методів 

Методи біонакопичення рослинами або перерозподілу 
забруднювачів у ґрунті за одночасного впливу на 
біологічну та косну складові ґрунту, що призводить до 
оптимізації його екологічного стану  

 Відновлення техногенно забруднених ВМ ґрунтів за 
використання біологічних методів є перспективним 
напрямом, що динамічно розвивається.  
 Переваги використання біологічних методів 
ремедіації ґрунтів є такі: екологічна чистота й безпека 
використання біологічних методів ремедіації, мінімальне 
порушення фізичного й хімічного складу ґрунтів; їх 
застосування не потребує значних витрат матеріальних 
ресурсів; висока ефективність за низьких концентрацій 
забруднювача. 
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Висновки: 

•  Проведено огляд стану ґрунтів міста Вінниці. Дано загальну 
характеристику стану ґрунтів та розглянуто основні проблеми 
пов’язанні з їх використанням. 

• Здійснено техніко-економічне обґрунтування удосконалення ГІС 
моніторингу ґрунтів міста Вінниці.  

• З’ясовано, що потрібен постійний контроль за якістю ґрунту з 
обґрунтованими управлінськими рішеннями 

• Удосконалено базу даних геоінформаційної системи моніторингу 
ґрунтів м. Вінниці за даними міської санепідемстанції. 

• Удосконаленно ГІС моніторингу стану ґрунтів міста Вінниця, за 
допомогою якої можна здійснювати визначення фактів 
перевищують ГДК, а також оперативно отримувати інформацію 
про їх основні характеристики.  

• Розроблено рекомендації щодо покращення стану ґрунтів міста 
Вінниця. 
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За результатами роботи опубліковано 2 тези 

доповіді на екологічній конференції 

загальнодержавного рівня. 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  


