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Abstract 

The ecological condition of atmospheric air and surface waters of mountain and foothill territories of Cher-

nivtsi region, which are part of the Pokutsko-Bukovynian Carpathians according to sanitary-hygienic and micro-

biological indicators, has been studied. The connection between the state of population health of the population of 

the studied region and the quality of the environment was traced. 

 

Анотація 

Досліджено екологічний стан атмосферного повітря та поверхневих вод гірських та передгірних те-

риторій Чернівецької області, що входять до складу Покутсько-Буковинських Карпат за санітарно-гігієні-

чними та мікробіологічними показниками. Відстежено зв’язок стану популяційного здоров’я населення 

досліджуваного регіону та якості навколишнього середовища. 

 

Keywords: mountain areas, ecological condition, atmospheric air, surface waters, protected areas, population 

health. 

Ключові слова: гірські території, екологічний стан, атмосферне повітря, поверхневі води, заповідні 

території, популяційне здоров’я. 

 

Стан довкілля виступає інтегральним показни-

ком, що об’єктивно відображає сталий розвиток те-

риторій. Важливе значення при цьому відводиться 

якості поверхневих вод та атмосферного повітря. 

Ідентифікація патогенних бактерій у воді, на думку 

низки дослідників [1, 2], є однією з основних про-

блем оцінки безпеки навколишнього середовища 

для здоров'я людини та екосистеми загалом. Низка 

досліджень [3, 4] показує можливість оцінки якості 

поверхневих вод шляхом вивчення мікробіоти вод-

них екосистем. Як зазначають Франс Гаутієр та 

Фредерік Арчібальд (Francis Gauthier and Frederick 

Archibald) [3], коліформні бактерії давно викорис-

товують для позначення фекального забруднення 

води і, таким чином, для оцінки небезпеки здоров'я. 

Проблему екологічної безпеки атмосферного 

повітря в розрізі регіонів України детально проана-

лізовано в дослідженнях [5, 6, 7, 8]. Дослідженнями 
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упродовж останніх 50-ти років [9, 10, 12, 13] з’ясо-

вано фізіологічні механізми впливу гірського пові-

тря на здоров’я людини. 

Саме тому показники повітряного басейну ви-

ступають надійними індикаторами екологічної без-

пеки та відображають збалансованість розвитку 

екосистеми в цілому.  

Об’єкти та методи дослідження. Дослі-

дження проводилися на території передгірної та 

гірської частини Чернівецької області, що входить 

до регіону Покутсько-Буковинських Карпат, що 

простягаються майже на сотню кілометрів по тери-

торії Чернівецької та Івано-Франківської області 

від кордону з Румунією (транскордонні перене-

сення) на Буковині до м. Яремче на Гуцульщині. 

Для цього регіону характерні особливості ландша-

фту, клімату, та соціально-економічного розвитку. 

Район досліджень представлений на рисунку 1. 

 
Рисунок 1- Передгірно-гірський район Чернівецької області на карті України 

 нумерація точок відбору проб (1, 2, 3, 4, 5) відповідає числам зазначеним в таблиці 1.  

 

В зазначених точках відбиралися проби пові-

тря та води в чотирьох кратній повторності для по-

дальших інструментально-лабораторних дослі-

джень. Мікробіологічну оцінку поверхневих вод 

проводили загальноприйнятими методами посіву 

на поживні середовища. Із суми колоній, що виро-

сли на двох чашках одного розведення, вирахову-

вали середнє арифметичне й визначали ЗМЧ (зага-

льне мікробне число). Результати паралельних ви-

сівів із того самого розведення підсумовували і 

визначали середню кількість колоній. Підсумки 

аналізу виражали в колонієутворювальних одини-

цях (КУО). Мікрофлору повітря ми визначали за за-

гальноприйнятим седиментаційним методом від-

бору проб за умови сонячної безвітряної погоди з 

подальшим аналізом в мікробіологічній лабораторії 

Буковинського державного медичного універси-

тету.  

Визначення хімічного споживання кисню 

(ХСК) проводили дихроматним методом за методи-

кою [14]. Як окислювач органічних речовин вико-

ристовували суміш K2Cr2O7 + H2SO4 в присутності 

каталізатора Ag2SO4. Показник БСК5 визначали за 

методом [15]. 

Результати дослідів опрацьовано статистично 

[16]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Оцінка стану атмосферного повітря. На підставі 

аналізу даних регіональних доповідей про стан на-

вколишнього природного середовища в Чернівець-

кій області та Головного управління статистики у 

Чернівецькій області складено загальну характери-

стику регіону досліджень, зокрема проаналізовано 

обсяги викидів в атмосферне повітря по регіону до-

сліджень (табл.1). Проведений перерахунок обсягів 

викидів на одиницю площі окремих адміністрати-

вно-територіальних одиниць дав можливість отри-

мати відносні характеристики атмосферного пові-

тря в окремих територіально-адміністративних 

одиницях регіону.  

Як свідчать представлені в таблиці 1 резуль-

тати в межах регіону досліджень існує різка відмін-

ність за даним показником між окремими адмініст-

ративно-територіальними одиницями. Найбільшим 

забрудненням характеризуються урбанізовані тери-

торії м. Чернівці перевищуючи середній по регіону 

показник у 18,5 раза.  

Мінімальний рівень забруднення на одиницю 

площі, що уступає середньому показнику в 20-40 

раз, має місце у Путильському районі що територі-

ально віддалений від обласного центру в межах 80-

100 км.  
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Таблиця 1 

Загальна характеристика передгірного та гірського регіонів Чернівецької області 

(за даними [17-21]) 

№ 

п/п 

Адміністративно-терито-

ріальна одиниця 

територія, 

км2 

населення, 

тис. осіб 

обсяг викидів в 

атмосф. повітря, 

т % 

обсяг викидів в 

атмосф. повітря, 

т/км2 

1. м. Чернівці 153,0 260,6 
1127,9 

34,8 
7,4 

2. Кіцманський район 608,0 69,4 
409,8 

12,6 
0,67 

3. Сторожинецький район 1160,0 99,5 
134,2 

4,1 
0,12 

4. Вижницький район 897,0 55,8 
80,7 

2,5 
0,09 

5. Путильський район 884,0 26,3 
10,6 

0,3 
0,01 

 Чернівецька область 8096,0 906,9 
3239,9 

100 % 
0,4 

 

На підставі отриманих показників забруднення атмосферного повітря на одиницю площі нами запро-

поновано шкалу забруднення територій досліджуваного регіону (табл. 2) 

Таблиця 2 

Шкала забруднення атмосферного повітря по Чернівецькій області 

Рівень забруднення Високий Середній Низький Мінімальний 

Обсяг викидів, т/км2 1,0 – 10,0 0,2 – 1,0 0,02 – 0,2 0,01 – 0,02 

Адміністративно-територі-

альна одиниця 

м.Черні-

вці 

Кіцманський, Сторожи-

нець-кий райони 

Вижницький 

район 

Путильський 

район 

 

Високий рівень забруднення (І-ІІ) характерний 

довкола урбанізованих територій регіону, зокрема 

довкола обласного центру – м. Чернівці, м. Сторо-

жинець, смт. Вашківці. Для гірських та передгірних 

територій характерним є низький (ІІІ) і мінімальний 

(ІУ) рівні забруднення атмосфери, що можна пояс-

нити як відсотком залісненості (площа стоку газів) 

так і інтенсивністю господарської діяльності і роз-

витку транспортної інфраструктури. 

В атмосферному повітрі гірського регіону ви-

явлено цілу низку показових мікроорганізмів (табл. 

3). Серед них Sarcina lutea, Sarcina rosea (сарцина 

жовта, сарцина оранжева) – мікроорганізм роду са-

рцин, хемоорганотрофні анаеробні грам-позитивні 

коки, умовно патогенний, виявляється на шкірі, в 

шлунку та товстому кишечнику людини. 

Таблиця 3 

Санітарно-мікробіологічна оцінка атмосферного повітря регіону досліджень 

Пункт 

відбору проб 

Загальне мікробне 

число 
Основна мікрофлора (родова і видова назва) 

1 295,46 Bacillus subtilis, Microbacterium rasettacrns, Sarcina saprophytius 

2 209,22 Sarcina lutea, Bacillus mycoides Bacillus subtilis, M. flavus 

3 224,41 Bacillus subtilis, Bacillus mycoides, M. candicans, Sarcina lutea, 

4 135,32 Sarcina rosea, М. flavus, Bacillus subtilis 

5 102,40 Sarcina lutea, M. Candicans 

6 104,43 Sarcina rosea, М. flavus 

7 108,76 Sarcina lutea, Bacillus mycoides 

8 109,91 Sarcina lutea, M. Candicans 

9 119,94 Sarcina rosea, Bacillus mycoides, M. flavus 

 пункт 1 - південно-східна околиця м. Чернівці  

 пункт 2 – південно-східна околиця смт. Вашківці 

 пункт 3 – південно-східна околиця м. Сторожинець 

 пункт 4 – південно-східна околиця м. Вижниця 

 пункт 5 – південно-східна околиця смт. Путила 

 пункти №№ 6-9 - заповідна зона  

 

Санітарно-гігієнічний та мікробіологічний 

стан поверхневих вод. Отримані результати (таб-

лиця 4) свідчать, що на територіях господарських 

та урбанізованих ландшафтів (пункти 1-5) у повер-

хневих водах значно збільшується вміст завислих 

речовин, підвищуються показники ХСК, БСК та за-

гального мікробного числа в порівнянні із еталон-

ними заповідними територіями (пункти 6-9). Вста-

новлено також, що в якості завислих речовин ви-

ступають відходи деревини (зокрема тирса), змиви 
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з полонинських ферм, побутові скиди. Слід зазна-

чити, що в дослідженому гірському регіоні немає 

діючих очисних споруд.  

Окрім цього, ми провели дослідження мікробі-

ологічного стану води в зазначених пунктах від-

бору проб. Серед показників – колі-індекс та зага-

льне мікробне число. У більшості випадків спосте-

рігається прямий кореляційний зв’язок (r=0,95) між 

показниками біологічного БСК, ХСК та величиною 

мікробіологічних показників. 

Таблиця 4 

Санітарно-гігієнічні та мікробіологічні показники поверхневих вод району досліджень 

Пункти відбору проб 

Показники поверхневих вод 

завислі речовини (мг/дм3) 
БСК5  

(мг О2/дм3) 

ХСК  

(мг О2/дм3 
Загальне мікробне число 

1 3,84 7,6 36,5 6540 

2 2,55 6,4 38,3 5600 

3 3,27 6,8 37,2 5850 

4 2,21 5,9 14,5 2200 

5 1,56 4,2 8,6 1940 

6 0,82 3,1 6,3 1800 

7 0,65 2,5 5,4 1530 

8 0,70 2,9 4,9 1760 

9 0,79 2,8 5,5 1700 

СанПиН 

4630-88 
< 0,75 < 6,0 < 30,0 < 5000 

 номери пунктів відбору проб відповідають примітці до таблиці 3 

 різниця достовірна при р <0,05 

В якості еталонної території було обрано заповідну зону національного природного парку «Вижниць-

кий» (рис. 2), де більш ніж 20 років дотримується режим строгого заповідання, і де за цей час сформувалася 

специфічна передгірська екосистема. 

 

 
Рисунок 2 – Заповідна зона національного природного парку «Вижницький»  

(квартали виділено червоним кольором) із зазначенням точок відбору проб (6, 7, 8, 9). 

 

Незважаючи на те, що за санітарно-гігієніч-

ними та мікробіологічними показниками заповідні 

території виявилися достатньо чистими для них ак-

туальним залишається вирішення цілого організа-

ційних питань, що забезпечать подальший збалан-

сований сталий розвиток цих територій. 

«Комплексна програма з охорони навколиш-

нього природного середовища «Екологія» у Черні-

вецькій області на 2019-2021 роки», що розроблена 

відповідно до «Стратегії регіонального розвитку…», 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів Ук-

раїни, намітила основні напрямки щодо збереження 

заповідних територій в регіоні на найближчу перс-

пективу. 

Серед них: створення та підтримання Карпат-

ської мережі природоохоронних територій у Буко-

винських Карпатах та Передкарпатті, що мають 

значний потенціал цінних та унікальних територій. 

Варто зазначити, що територія Чернівецької обла-

сті будучи складовою Карпатської системи входить 

до ланки європейської екологічної мережі в якості 
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складової Карпатської гірської екосистеми, а тому 

на неї поширюються усі міжнародні зобов’язання 

взяті на себе Україною з даного питання. Проте по-

силена ерозія ґрунтів в результаті лісозаготівель в 

гірській частині регіону, незавершений процес ви-

несення в натуру меж заповідних об’єктів, відсут-

ність кадастрових номерів на земельні ділянки, зна-

чна нерівномірність територіального розподілу 

об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) тощо, 

ускладнюють формування в натурі з’єднувальних 

екологічних коридорів та забезпечення територіа-

льної єдності ділянок з природними ландшафтами. 

Відсутність належним чином оформлених та пого-

джених правовстановлюючих документів щодо орга-

нізації та встановлення меж територій ПЗФ, держав-

них актів на землю, винесених у натуру меж терито-

рій та об'єктів ПЗФ, складає серйозну загрозу їхньої 

втрати.  

Вищезазначена програма добігає завершення. 

Аналіз прогарами свідчить про невиконання в пов-

ному обсязі задекларованих зобов’язань. Зокрема, 

це стосується розширення, облаштування та мате-

ріально-технічне забезпечення об’єктів природно-

заповідного фонду області; витрат на резервування 

територій для заповідання; забезпечення заходів з 

інвентаризації об’єктів і територій природно-запо-

відного фонду, ведення його кадастру та створення 

бази даних екологічної мережі регіону; здійснення 

заходів щодо відновлення корінних природних 

комплексів на заповідних територіях. Так, на сього-

днішній день площа природно-заповідного фонду 

області становить 103,6 тис. га, що складає 12,8% 

від загальної території області. Зазначений показ-

ник більш ніж вдвічі перевищує середній, проте за-

плановане в програмі розширення площ територій 

природно-заповідного фонду до 218,6 тис. га зали-

шається тільки бажаною перспективою. Окрім від-

вертого спротиву лісової галузі погодження відве-

дення земель лісового фонду у заповідний фонд 

(приклад урочища «Протяте каміння»), на заваді є 

також колізії в адміністративній підпорядкованості 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення. Явно недостатнім є 

також запланований показник відновлення поруше-

них та відпрацьованих земель (всього 5 га із загаль-

ної площі в 450 га, що складає близько 1 %). Логіч-

ним є відведення порушених та деградованих зе-

мель до екомережі як то передбачає відповідний 

закон про екомережу.  

Не викликає сумніву, що площі земель ПЗФ Че-

рнівецької області мають бути приведені до норма-

тивів країн ЄЕС, особливо враховуючи транскор-

донний характер їх розміщення. Проте, варто зазна-

чити, що в регіоні існують проблеми при 

формуванні територій та об’єктів природно-запо-

відного фонду за вододільним принципом. Окрім 

того, навіть за умови надання погоджень основ-

ними землекористувачами та органами виконавчої 

влади, має місце затягування вирішення питання ор-

ганами місцевого самоврядування (особливо на да-

ний момент часу після впровадження реформ тери-

торіально-адміністративного поділу та формування 

нових територіальних громад). 

Популяційне здоров’я населення в регіоні до-

сліджень. Слід зазначити, що інтегральним показ-

ником досліджених нами територій є стан популя-

ційного здоров’я населення. 

Показники захворюваності та смертності за да-

ними Головного управління статистики у Черніве-

цькій області за 2014-2018 роки представлено в таб-

лиці 5. Дані наведені в таблиці свідчать про низький 

рівень захворюваності населення гірських терито-

рій Чернівецької області на злоякісні новоутво-

рення та кількість ВІЛ-інфікованих осіб, що тісно 

корелює із якістю атмосферного повітря. Проте, 

для даних гірських територій характерно високий 

рівень смертності дітей до одного року та захворю-

ваності на туберкульоз, що може бути пояснено, на 

наш погляд, рівнем соціально-економічного розви-

тку, розвитком інфраструктури та рівнем медич-

ного обслуговування населення. 

Таблиця 5 

Показники захворюваності по Чернівецькій області в районі досліджень [17, 22] 

№ 

п/п 

Адміністративно-те-

риторіальна одиниця 

Захворюваність 
Смертність ді-

тей у віці до 1 

року 

(на 1000 живо-

народ-жених) 

на злоякісні ново-

утворення, осіб на 

100000 населення  

ВІЛ – інфіко-

вані, осіб на 

100000 насе-

лення  

на туберку-

льоз,  

осіб на 

100000 насе-

лення 

1. м. Чернівці 282,1 47 34,7 10,3 

2. Кіцманський район 286,3 7 61,9 8,1 

3. 
Сторожинецький 

район 
212,7 11 46,4 6,4 

4. Вижницький район 251,3 5 66,4 6,1 

5. Путильський район 133,6 - 57,3 9,4 

 Чернівецька область 267,4 114 40,4 8,1 

 

Рівень захворюваності (популяційне здоров’я) 

виступає однією з причин зміни чисельності попу-

ляції досліджуваного нами регіону. Серед основних 

причин смертності жителів передгірної та гірських 

територій є: серцево-судинні захворювання (ССЗ-

61,8%), онкологічні (ОНКО – 11,6 %) та захворю-

вання органів дихання (ЗОД – 8,9 %) [22].  

Висновки. В якості еталонної території, при 

дослідженні екологічного стану гірського регіону 

Чернівецької області, було обрано заповідну зону 

національного природного парку «Вижницький». 
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Показано, що на територіях господарських та урба-

нізованих ландшафтів у поверхневих водах значно 

збільшується вміст завислих речовин, підвищу-

ються показники ХСК, БСК та загального мікроб-

ного числа, має місце також значне погіршення яко-

сті атмосферного повітря в порівнянні із еталон-

ними заповідними територіями. Встановлено 

тісний кореляційний зв’язок стану популяційного 

здоров’я населення досліджуваного регіону та яко-

сті навколишнього середовища. 
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