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ВСТУП 
 

Більша частина поверхні Землі вкрита водами Світового океану, що є 
цілісною системою, яка безпосередньо впливає на клімат планети, рослинний і 
тваринний світ, на процеси життєдіяльності людини. У свою чергу, людина 
активно впливає на екологічний стан морського середовища. На жаль, науково-
технічна революція призвела до низки несприятливих наслідків в екосистемі 
Світового океану. Інтенсифікація судноплавства, використання морів і океанів 
для захоронення промислових відходів і побічних продуктів інших видів 
життєдіяльності людини, мілітаризація й нуклеаризація Світового океану, 
забруднення морського середовища річковими стоками призвели до постання 
гострих проблем, пов'язаних насамперед із забрудненням Світового океану. 
Причому ці проблеми мають яскраво виражений глобальний або регіональний 
характер. Тому ефективність заходів із захисту і збереження екосистеми морів і 
океанів може бути забезпечена міжнародно-правовими засобами. 
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Дотепер сформувався і продовжує розвиватися комплексний міжнародно-
правовий режим захисту і збереження морського середовища, що включає 
регулювання як по горизонталі (залежно від джерела забруднення), так і по 
вертикалі (універсальне й регіональне). Значний внесок у розвиток цього 
режиму зробила Ш Конференція ООН з морського права. Прийнята на цьому 
форумі Конвенція ООН з морського права 1982 р. розглядає питання 
екологічної безпеки в контексті глобального регулювання всіх видів діяльності 
держав з дослідження й використання Світового океану. 

Найбільшу небезпеку для морського середовища становлять різні джерела 
забруднення, серед яких прийнято виокремлювати: джерела на суші; судна й 
скидання з них у процесі життєдіяльності; розвідка й розробка ресурсів 
континентального шельфу і району; захоронення відходів; забруднення з 
атмосфери або через неї. 

У 1954 р. у Лондоні на міжнародній конференції була прийнята 
Конвенція із запобігання забрудненню моря нафтою. Це була перша 
багатостороння угода із захисту морського середовища. У 1962, 1969 і 1971 pp. 
до Конвенції вносилися деякі поправки. 

Наступним важливим кроком у цьому напрямі було прийняття у 1973 р. 
Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню з суден (Конвенція 
МАРПОЛ). Положення Конвенції поширюються на судна будь-якого типу, 
крім військових кораблів і суден, що перебувають на урядовій некомерційній 
службі. Перевагою цього документа є закріплені в ньому єдині міжнародні 
стандарти щодо запобігання забрудненню морського середовища. Новим 
позитивним моментом Конвенції є внесення до неї положень про "особливі 
райони" з більш жорстким режимом здійснення викидів, ніж в інших 
акваторіях. До таких районів віднесені: Середземне, Чорне, Балтійське, Червоне 
моря, "район заток" (Перська і Оманська затоки) і район Великого бар'єрного 
рифу. Контроль за дотриманням положень Конвенції, а також переслідування 
за її порушення покладені переважно на державу прапора судна. Змінена 
Протоколом 1978 р. Конвенція МАРПОЛ 73/78 включає 2 протоколи й 5 
додатків. Конвенція набрала чинності з 1983 р. 

На 59-й сесії Комітету з захисту морського середовища (КЗМС), що 
відбувалася з 13 по 17 липня 2009 р. у штаб-квартирі Міжнародної морської 
організації (ІМО) у Лондоні, серед інших було розглянуто такі важливі 
питання: запобігання забрудненню із суден, екологічно чисте оброблення 
суден, запобігання перенесенню небажаних водних організмів з баластовими 
водами суден, поправки до Конвенції МАРПОЛ. 

Значну загрозу морському середовищу становлять аварії суден, особливо 
танкерів, навантажених нафтою. В 1967 р. відбулася одна з найбільших таких 
аварій, коли в результаті інциденту з танкером "Торрі Кеньон" у море вилилося 
100 тис. т нафти. У зв'язку з цим у Брюсселі в 1969 р. були прийняті 
Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадку аварій, що 
призводять до забруднення нафтою, і Міжнародна конвенція про цивільну 
відповідальність за шкоду від забруднення нафтою. 
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Лекція 1. Сучасний стан навколишнього морського середовища 
і шляхи рішення проблем його захисту 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:  
1.1 Характеристика сучасного суспільства.  
1.2 Негативний вплив суден на навколишнє морське середовище.  
1.3 Міжнародна конвенція МАРПОЛ 73/78. 
1.4 Правове регулювання охорони навколишнього середовища. 

Питання для самоконтролю. 
 

1.1 Характеристика сучасного суспільства 
 
Сучасне суспільство характеризується як суспільство, якому властиве 

накопичення і споживання, причому незалежно від суспільно-політичного, 
етичного та державного устрою. Це є одною з найбільш очевидних і негативних 
відмінністю від суспільства сталого розвитку. Це суперечить принципу екології 
та взаємодії людини з навколишнім природним середовищем. Звідси, як 
наслідок порушення основоположного принципу екології, останнім часом 
виникли катаклізми і проблеми: 

– дефіцит кисню та питної води; деградація озонового шару;  
– створення умов «парникового ефекту»;  
– забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними, 

біологічними та радіоактивними забруднювачами;  
– інтенсивне вичерпування невідновних джерел енергії, що приведе до 

енергетичної кризи і військово-політичним конфліктам;  
– скорочення площ лісових масивів, родючих земель;  
– «кислотні» дощі;  
– демографічний вибух популяції людства;  
– зниження рівня імунної системи людини, виникнення нових захворювань, 

проти яких ще не знайдені раціональні шляхи їх локалізації та лікування.  
Щоб зупинити цей процес, підписані міжнародні угоди, а в багатьох 

країнах розроблено також і державні постанови, спрямовані на запобігання 
забруднення морів.  

Запобігання забруднення водойм судновими відходами – важлива 
складова частина загальної проблеми охорони навколишнього середовища. При 
експлуатації суден відбувається забруднення стічними водами, сухим сміттям, 
харчовими відходами, а також нафтопродуктами при аварійних розливах, 
зачистці танків і т.п. Найбільш несприятлива ситуація складається у місцях 
скупчення суден, наприклад, в портах.  

Поряд з цим велику шкоду навколишньому середовищу завдають 
відпрацьовані гази дизелів, в яких містяться сажа і компоненти неповного 
згоряння палива.  

Велика увага приділяється запобіганню і ліквідації розливів 
нафтопродуктів із суден, спеціальних технічних засобів видалення їх з водної 
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поверхні. Все більш гострою стає проблема зниження шкідливих викидів з 
відпрацьованими газами енергоустановок.  

Історія розвитку суспільства показує, що його взаємодія з природою може 
привести до виникнення екологічних криз, які до теперішнього часу носили 
локальний характер. Історія розвитку суспільства свідчить, що технічний 
прогрес призводить до збільшення інтенсивності шкідливого впливу на 
навколишнє середовище. При цьому з переходом на більш високий рівень 
розвитку суспільства завжди створювалися передумови для виникнення більш 
важких екологічних криз.  

Розвиток цивілізації зменшує залежність людей від стихійних сил 
природи. Але, впливаючи на природу, суспільство створило нове вторинне 
навколишнє середовище – техносферу. У зв'язку з глобальним забрудненням 
природного середовища виникає ще одна важлива проблема – адаптація живих 
організмів до нових умов. На відміну від процесу зміни якості природного 
середовища, що відбувається в результаті антропогенної діяльності людини, 
еволюція живих організмів і людини – процес дуже повільний.  

 
1.2 Негативний вплив суден на навколишнє середовище 

 
Морське середовище з його ресурсами виконує економічну, соціальну, 

екологічну та інші функції. Тому забруднення морської екосистеми є для 
суспільства й навколишнього середовища вкрай негативним фактором із 
відповідними наслідками. Безперечно, морська господарська діяльність є одним 
із джерел забруднення моря. Для того, щоб ця діяльність носила безпечний та 
плідний характер, здійснювався ефективний контроль за забрудненням 
морського навколишнього середовища, необхідно проаналізувати 
характеристику забруднень і класифікувати їх за видами. 

Боротьба із загрозою глобальної екологічної кризи стала міжнародною 
проблемою. Вирішити її в рамках окремих країн не можна. Вжиті деякими 
державами заходи з охорони природи не будуть ефективними, якщо інші їх не 
підтримають. В даний час ця проблема стала світовою.  

У процесі експлуатації суден утворюються побутові та виробничі 
відходи, скидання яких у водойму приносить значний збиток природі. При 
цьому всі забруднення, які утворюються на судні, можна розділити на дві 
основні групи: 1 – залишки вантажів, що перевозяться, які утворюються 
внаслідок неповного їх вивантаження, обмивання палуби і трюмів, танків і т.п.; 
2 – забруднення, що утворюються в результаті життєдіяльності екіпажу та 
пасажирів (стічні води та побутове сміття), а також у результаті експлуатації 
суднових механізмів (нафтовмісні л'яльні, або підсланеві води, виробниче 
сміття). В даний час, на жаль, дуже часті випадки аварійних розливів 
нафтопродуктів при бункерівці суден і в результаті різних аварійних ситуацій.  

Нафтовмісні води. У процесі експлуатації суднових механізмів 
утворюється особливий вид відходів - підсланеві нафтомістячі води, які 
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накопичуються під слані (л'яла) машинних відділень. Основними причинами 
потрапляння забруднень є: витік води з трубопроводів, порушення цілісності 
обшивки корпусу і донної арматури, протікання нафтопродуктів при ремонті 
механізмів, паливної і масляної апаратури і т.п. Кількість нафтопродуктів в 
чомусь залежить від технічного стану обладнання та від виконання правил його 
експлуатації. Середньодобове накопичення нафтовмісних вод в основному 
визначається потужністю головного двигуна.  

При попаданні у воду нафтопродукти утворюють емульсію. Її стійкість 
підвищується, якщо в таких водах присутні емульгатори, вони перешкоджають 
укрупненню і спливанню частинок нафти. Іони різних металів і солей, що 
містяться в морській воді, також можуть сприяти утворенню емульсії. Видаляти 
з води емульговані нафтопродукти набагато складніше, ніж грубодисперсні. 
Тому по можливості слід виключати фактори, що сприяють їх утворенню.  

Стічні води. При використанні води для питних і господарських потреб 
на судні скупчуються стічні води. Проблема видалення стічних вод з суден 
виникла з часу спуску на воду першого судна і до недавнього часу вона 
вирішувалася шляхом скидання цих вод за борт без будь-якої обробки, 
сподіваючись на певну ступінь самоочищення водойми. Проте здатність до 
самоочищення залежить насамперед від початкової чистоти води і від кількості 
розчиненого у воді кисню.  

Тому, незважаючи на те, що загальна кількість стічних вод суден значно 
менше таких, що скидаються міськими каналізаціями, вони все ж таки завдають 
відчутної шкоди водоймам. Особливо це відчувається в місцях скупчення 
суден. При цьому погіршуються гідрохімічні показники води, такі як БПК5, 
кількість зважених речовин, колі-індекс, рН, прозорість та інші.  

Сміття (побутові та виробничі відходи). У процесі побутової та 
виробничої діяльності на судні утворюється ряд твердих і рідких відходів, що 
підлягають видаленню. До твердих відходів ставляться папір, ганчірки, 
пакувальні матеріали, а також харчові відходи. Зазвичай вони повинні 
накопичуватися в спеціальних контейнерах, встановлених на кормі судна. 
Харчові відходи не повинні змішуватися з побутовим сміттям.  

Крім твердих відходів на суднах накопичуються і рідкі відходи, які 
можна розділити на дві групи: 1 – шлам від установок для очищення стічних 
вод у тому числі подрібнені харчові відходи. Вони накопичуються в 
спеціальній цистерні; 2 – шлам від сепараторів палива і масла. Існує 
класифікація сміття за ступенем його взаємодії з водним середовищем:  

– плаваючий – призводить до забруднення поверхні води і берегової смуги;  
– потопаючий – забруднює дно водойми, що приносить шкоду донної 

фауни, місць нерестовищ і нагулу риб;  
– розчиняється – поглинає для свого окислення кисень з води водоймища, 

змінює її забарвлення, смак і т.п.  
Побутові тверді відходи складають більшу частину сміття, що 

скупчується. Основні проблеми з обробки сміття пов'язані з неоднорідністю 
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складу побутових відходів та значними коливаннями обсягів їх накопичення в 
залежності від призначення судна, вид рейсу та ін..  

 
1.3 Міжнародна Конвенція МАРПОЛ 73/78 

 
У 1973 р. Міжнародною морською організацією (ІМО), що є органом 

ООН, була прийнята Міжнародна конвенція МАРПОЛ 73, в якій визначені 
технічні вимоги щодо запобігання забрудненню із суден. Ініціаторами такої 
конвенції була низка країн, стурбованих сильним забрудненням морських 
водойм. Вимоги ці викладені в Протоколі до Конвенції МАРПОЛ 73 і прийняті 
на що відбулася в лютому 1978 р. Міжнародної конференції. Положення 
МАРПОЛ 73 і Протоколу 1978 р. є єдиний документ, коротко званий Конвенція 
МАРПОЛ 73/78, яка включає шість додатків (за видами всіх суднових 
забруднень):  

Додаток 1. «Правила запобігання забруднення нафтою»;  
Додаток 2. «Правила контролю над забрудненням при перевезенні 

отруйних рідких речовин наливом»;  
Додаток 3. «Правила відвернення забруднення шкідливими речовинами, 

які перевозяться морем в упаковці, вантажних контейнерах, знімних танках або 
автодорожніх та залізничних цистернах»:  

Додаток 4. «Правила запобігання забруднення стічними водами з суден»;  
Додаток 5. «Правила запобігання забруднення сміттям з суден»; 
Додаток 6. «Правила запобігання забруднення атмосфери суднами». 
Додаток 7. «Правила запобігання забруднення небажаними морськими 

організмами, що містяться у водному баласті» (знаходиться в розробці). 
У конвенції МАРПОЛ 73/78 передбачено заходи щодо скорочення і 

запобігання забруднення морського середовища як нафтою і нафтопродуктами, 
так і іншими речовинами, шкідливими для мешканців моря, які перевозяться на 
суднах або утворюються в процесі їх експлуатації. 

Державні вимоги щодо запобігання забруднення водойм судновими 
відходами визначаються в основному відповідними санітарними правилами, а 
також правилами, розробленими різними контрольованими відомствами. 
Вимоги, пов'язані з визначенням у водні об'єкти суднових відходів, викладені у 
зазначених документах, відрізняються від аналогічних, визначених 
Міжнародною конвенцією МАРПОЛ 73/78.  

Забруднення морських і річкових вод тягне за собою насамперед 
цивільно-правову (майнову), адміністративну, дисциплінарну або навіть 
кримінальну відповідальність осіб, безпосередньо винних у забрудненні.  

 
1.4 Правове регулювання охорони навколишнього середовища 

 
Плата за відновлення та охорону водних об'єктів. 
Відповідальність за забруднення водойм:  
 цивільно-правова (майнова);  
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 адміністративна;  
 дисциплінарна;  
 кримінальна.  
Плата, що спрямовується на відновлення та охорону водних об'єктів, 

вноситься: 
 за скидання у водні об'єкти стічних вод, вміст шкідливих речовин в яких 

перевищує встановлені норми;  
 за скидання у водні об'єкти стічних вод, вміст шкідливих речовин в яких 

перевищує встановлені ліміти ПДС; 
 за скидання у водні об'єкти стічних вод, вміст шкідливих речовин в яких 

перевищує встановлені нормативи і стічних вод нормативної якості понад 
встановлені ліміти ПДС - передбачається підвищена плата. 

 
Забруднення моря 
 
Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод 

України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України 
матеріалами чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров’я людей, або 
відходами внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило 
небезпеку для життя чи здоров’я людей або живих ресурсів моря чи могло 
перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання 
чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або 
у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і відходів — караються 
штрафом від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, 
масову загибель об’єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки 
— караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських та 
повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, 
адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або 
особі, а у разі скидання з метою поховання — і організації, яка видає дозволи 
на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої 
потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і 
територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи 
сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, 
якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей або живих ресурсів 
моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити 
іншим законним видам використання моря — карається штрафом від ста до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або по: 
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позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до п’яти років, або обмеженням волі на строк до трьох 
років. 

1. Основний безпосередній об’єкт злочину — встановлений порядок 
використання та охорони моря, екологічна безпека морського середовища. Його 
додатковими факультативними об’єктами можуть бути життя і здоров’я особи, 
власність та інші блага. 

2. Предметом злочину є внутрішні морські води, територіальні води 
України, води виключної (морської) економічної зони України, відкрите море. 

Внутрішні морські води — це морські води, розташовані в бік берега від 
прямих вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини територіального моря 
України; води портів України, обмежені лінією, що проходить через постійні 
портові споруди, які найбільше виступають у бік моря; води заток, бухт, губ і 
лиманів, гаваней і рейдів, береги яких повністю належать Україні, до прямої 
лінії, проведеної від берега до берега в місці, де з боку моря вперше 
утворюється один або кілька проходів, якщо ширина кожного з них не 
перевищує 24 морських миль; води заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток, 
що історично належать Україні. Про поняття територіальні води 
(територіальне море) див. коментар до ст. 6. Виключну (морську) економічну 
зону України становлять морські райони, зовні прилеглі до територіального 
моря України, включаючи райони навколо островів, що їй належать. Ширина 
цієї зони становить до 200 морських миль, відлічених від тих самих вихідних 
ліній, що і територіальне море України. Відкрите море — це простір морів і 
океанів, який не входить у внутрішні і територіальні води України або іншої 
держави, на який не поширюється нічий суверенітет і використання якого 
регулюється міжнародно-правовими нормами. 

3. З об’єктивної сторони вчинення злочину можливе у трьох формах: 
1) порушення спеціальних правил, що потягло забруднення моря 

шкідливими матеріалами, речовинами, а також відходами і створило 
небезпеку для життя чи здоров’я людей або живих ресурсів моря чи 
могло перешкодити законним видам використання моря; 

2) незаконне скидання чи поховання зазначених матеріалів, речовин і 
відходів (ч. 1 ст. 243); 

3) неповідомлення про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої 
потреби скидання чи невідворотні втрати шкідливих речовин чи сумішей, 
що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, якщо 
це створило небезпеку для життя, здоров’я людей або живих ресурсів 
моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або 
перешкодити іншим законним видам використання моря (ч. З ст. 243). 

Порушення спеціальних правил при вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 243, може полягати у:  

– діях, які прямо заборонені (застосування стійких та сильнодіючих 
пестицидів; влаштування полігонів побутових та промислових відходів і 
накопичувачів стічних вод тощо);  
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– бездіяльності, що проявляється у невжитті водокористувачем відповідних 
заходів щодо запобігання забруднення моря, зокрема скидання у море 
стічних вод. 

Матеріали і речовини визнаються шкідливими, якщо вони, потрапляючи у 
морське середовище, здатні заподіяти шкоду життю або здоров’ю людини, 
морській флорі та фауні, створити перешкоди для правомірного використання 
моря. Це можуть бути радіоактивні матеріали, господарсько-фекальні стічні 
води, сира нафта, рідке паливо, осади, залишки і суміші, які вміщують нафту, 
пестициди, солі важких металів тощо. 

Скидання або поховання у морі шкідливих матеріалів, речовин та відходів 
утворює склад розглядуваного злочину за умови, що ці дії є незаконними, тобто 
здійснюються всупереч вимогам законодавства (наприклад, скидання із суден 
очищених господарсько-побутових стічних вод у чотиримильній зоні 
прибережних вод). 

Скидання в море зазначених матеріалів, речовин, відходів може 
здійснюватись як із суден, плавучих засобів, повітряних суден, платформ, 
інших штучно споруджених у морі конструкцій, так і з берега (наприклад, з 
промислових підприємств, портів). 

Для визнання злочину у його першій і третій формах (матеріальні склади 
злочину) закінченим необхідно, щоб забруднення моря або неповідомлення 
відповідної інформації належним адресатам створило небезпеку для життя, 
здоров’я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам 
лікування і відпочинку або перешкодити іншим законним видам використання 
моря. Про поняття створення небезпеки життя, здоров’я людей див. коментар 
до ст. 239. Злочин у другій формі є закінченим з моменту скидання чи 
поховання у морі зазначених у ч. 1 ст. 243 матеріалів, речовин відходів. 

Живі ресурси моря — це водні біоресурси, які знаходяться у морському 
середовищі і нерозривно пов’язані з ним усім життєвим циклом (див. також 
коментар до ст. 249). 

До законних видів використання моря, яким може зашкодити забруднення 
і засмічення морського середовища, слід відносити, зокрема, морське 
судноплавство, рибальство, розвідку і видобування корисних копалин, 
використання морської води для опріснення, оздоровчо-рекреаційну діяльність. 

Шкода зонам лікування і відпочинку, небезпека створення якої виникає, 
може полягати у забрудненні прибережної смуги та морської акваторії, що 
унеможливлює їх використання як місць відпочинку й оздоровлення людей або 
потребує значних матеріальних вкладень для поновлення рекреаційних 
властивостей цих зон. 

4. Суб’єкт злочину у першій і другій його формах — спеціальний. 
Ним можуть бути особи, зобов’язані дотримуватись відповідних правил 
(зокрема, капітани та інші службові особи морських і повітряних суден, інших 
перебуваючих у морі споруд і засобів, до службових повноважень яких входить 
забезпечення дотримання спеціальних правил охорони моря від забруднення, 
службові особи промислових, комунальних, сільськогосподарських та інших 
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підприємств і організацій, які здійснюють забруднення моря з берега, якщо на 
цих осіб покладався службовий обов’язок дотримуватись правил охорони моря 
і контролювати їх виконання підлеглими). За ст. 243 слід кваліфікувати також 
діяння працівників суден, інших морських об’єктів, які безпосередньо 
експлуатують системи, установки і механізми при виконанні операцій зі 
шкідливими речовинами чи відходами (помпові машиністи, вахтові мотористи 
тощо). 

Суб’єктом злочину у його третій формі є спеціально відповідальні за 
інформування належних адресатів особи морських та повітряних суден, інших 
засобів і споруд, що знаходяться у морі. 

5. Суб’єктивна сторона цього злочину за змістом є аналогічною 
суб’єктивній стороні злочину, передбаченого ст. 242. 

6. Кваліфікуючими ознаками злочину у першій і другій його формах 
(ч. 2 ст. 243) є спричинення загибелі або захворювання людей, масової загибелі 
об’єктів тваринного і рослинного світу або інших тяжких наслідків (про ці 
поняття див. коментар до ст. ст. 236 і 242), КТМ (ст. ст. 15, 25, 48-72, 277-325), 
ВК(ст. ст. 1,5,18-110). 
 
Питання для самоконтролю 
 

1. Дайте характеристику проблем сучасного суспільства щодо забруднення морського 
середовища. 

2. Як називається Додаток I Міжнародної Конвенції МАРПОЛ 73/78? 
3. Як називається Додаток II Міжнародної Конвенції МАРПОЛ 73/78? 
4. Як називається Додаток III Міжнародної Конвенції МАРПОЛ 73/78? 
5. Як називається Додаток IV Міжнародної Конвенції МАРПОЛ 73/78? 
6. Як називається Додаток V Міжнародної Конвенції МАРПОЛ 73/78? 
7. Як називається Додаток VI Міжнародної Конвенції МАРПОЛ 73/78? 
8. Як називається Додаток VII Міжнародної Конвенції МАРПОЛ 73/78? 
9. Який негативний вплив на навколишнє середовище надає розлив нафтовмісних вод з 

суден? 
10. Який негативний вплив на навколишнє середовище надає забруднення сміттям з 

суден? 
11. Державні вимоги до очищення стічних вод з суден і відповідальність за забруднення 

водойм. 
12. Які заходи відповідальності передбачені Законодавством України в разі забруднення 

внутрішніх морських чи територіальних вод України в результаті скидання з суден 
шкідливих речовин і відходів? 

13.  Які заходи відповідальності передбачені Законодавством України в разі забруднення 
внутрішніх морських чи територіальних вод України якщо вони спричинили загибель 
або захворювання людей, масову загибель об’єктів тваринного і рослинного світу або 
інші тяжкі наслідки? 

14. Які заходи відповідальності передбачені Законодавством України за неповідомлення 
відповідальними особами морських суден Адміністрації найближчого порту України 
інформації про підготовлюване або здійснене скидання в море шкідливих речовин і 
відходів, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або живим ресурсів 
моря? 
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Лекція 2. Принципи контролю й управління якістю 
навколишнього середовища 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ  
2.1 Стан якості гідросфери. 
2.2 Забруднення навколишнього середовища і класифікація шкідливих речовин. 
2.3 Індивідуальні й інтегральні критерії оцінки небезпеки забруднювачів. 
2.4 Нормування якості води і методи її очищення. 
2.5 Методи очищення води. 
Питання для самоконтролю. 

 
2.1 Стан якості гідросфери 

 
Гідросферу Землі можна умовно розділити на дві категорії – солоні і прісні 

води. Прісна вода поряд з повітрям і продуктами харчування є найважливішим 
джерелом підтримки життєдіяльності людини.  

Транспорт – один з найбільших споживачів прісної води. Велика її 
кількість використовується всіма видами транспорту для різних технологічних і 
технічних цілей (пар для турбін, для охолодження двигунів, рідини для миття 
та екіпірування рухомого складу та інших процесів). Водні види транспорту 
безпосередньо впливають на ступінь забруднення води.  

Безпосередньо з судна скидаються у воду баластні води, вода, що 
використовується для миття вантажних танкерів, підсланеві води, що містять у 
своєму складі нафтопродукти.  

Нафтова плівка затримує на 35-40 % ультрафіолетове випромінювання і 
тим самим знижує інтенсивність фотосинтезу та освітлення біомаси в океані. 
Вона ж утруднює обмін киснем між гідросферою і атмосферою. Нафтова плівка 
знижує випаровуваність води і, отже, зменшує кількість водяної пари в 
атмосфері, що в свою чергу підвищує ймовірність посух та інших 
несприятливих явищ.  

Крім того, антропогенний шум, вібрація і електромагнітний вплив є 
енергетичними забруднювачами навколишнього середовища. Механічні 
вібрації виникають практично в усіх механізмах з різними амплітудами і 
частотами, тому вони можуть бути моно-, бі- і полігармонічними, випадкові, з 
широким діапазоном частот. Вібрація різко впливає на імунну, серцево-судинну 
системи, склад крові людини та розвиток профзахворювання – 
віброзахворювання.  

Вібрації, що виникають на судні, поділяються на загальну вібрацію 
корпусу судна і місцеві вібрації. Основними джерелами місцевої вібрації є: 
гребний гвинт (механічна та гідродинамічна неврівноваженість), валопровод, 
головні і допоміжні силові установки (дизель, механізми, компресори, насоси, 
електричні двигуни), хвилювання моря (при хвилюванні 3 бали періодичні сили 
збільшувалися на 30 %, при сильному хвилюванні – в 3-5 разів) і мілководді, 
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процес обтікання потоком води виступаючих частин (виникають вібрації в 
результаті зриву вихорів) і кермо.  

Інтенсивність шуму за останні 300 років у розвинених країнах 
подвоювалася кожні 5-10 років, тобто зростала швидше, ніж збільшувалося 
споживання енергії. Інтенсивний шум негативно впливає на продуктивність 
праці, самопочуття і здоров'я людини, а також на тваринах і навіть на рослини. 

Основними джерелами зовнішнього шуму є транспорт, будівельні і 
виробничі процеси. Шум залежить від типу двигуна, швидкості руху, режиму 
роботи, технічного стану засобу та ряду інших факторів, і його інтенсивність 
може істотно коливатися.  

Великі морські і річкові судна під час руху не створюють значного 
зовнішнього шуму. Джерелами зовнішнього шуму на суднах є випускні тракти, 
гвинти, шум води, оточуючий корпус, а також допоміжні машини, встановлені 
на відкритих палубах, які працюють переважно у портах при завантаженні і 
розвантаженні або при технічному обслуговуванні та ремонті суден.  

Всі транспортні засоби мають сигнальні сирени, гудки або свистки, що 
видають звуки значної інтенсивності. Найбільш потужні сигнальні системи 
встановлені на морських і великих річкових суднах, якими вони користуються в 
основному при русі в тумані і в інших небезпечних ситуаціях, хоча із-за 
низького тону звуки від таких сирен сприймається з меншим роздратуванням, 
ніж від різких гудків локомотивів.  

На транспортних засобах генеруються, крім зовнішніх шумів, внутрішні 
шуми, що впливають на пасажирів і обслуговуючий персонал (механіків суден 
тощо). У машинних відділеннях судів, де працюють головні двигуни (зазвичай 
дизелі) шум досягає 80-100 ДБ, а в безпосередній близькості від двигунів і 
вище. 

В даний час все частіше говорять про новий вид забруднення планети - 
тепловому. Джерелами «підігріву» навколишнього середовища через 
недосконалість методів перетворення енергії служать теплові втрати в різних 
двигунах і установках.  

Таким чином, водний транспорт забруднює біосферу: хімічно – 
відпрацьовані гази дизелів викидаються в атмосферу і гідросферу; фізично – 
сміття, стічні води, зола, пил, сажа та ін.; шумом, вібрацією і тепловим 
забрудненням.  

 
2.2 Забруднення навколишнього середовища і класифікація 

шкідливих речовин 
 
Забрудненням у вузькому сенсі вважається привнесення в яке-

небудь середовище нових, не характерних для неї фізичних, хімічних і 
біологічних агентів або перевищення природного рівня цих агентів в 
середовищі. Об'єктом забруднення завжди є біогеоценоз (екосистема). 
Наявність шкідливих речовин призводить до порушення в екологічній 
ніші. Це в свою чергу призводить до порушення обміну речовин, 
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зниження інтенсивності асиміляції продуцентами, а значить, і 
продуктивності біоценозу в цілому. 

Виділяють природне забруднення, що виникло в результаті 
потужних природних процесів (виверження вулканів, лісові пожежі, 
вивітрювання тощо), без будь-якого впливу людини; та антропогенне, що 
є результатом діяльності людини; іноді за масштабами впливу воно 
перевершує природне. Для того щоб якось оцінити ступінь забруднення 
природного об'єкту, потрібно співвіднести це забруднення з нормованою 
величиною. Такою величиною є ГДК. 

ГДК – гранично допустима концентрація забруднювача, яка не 
робить на людину і живі організми прямого або непрямого шкідливого 
впливу. 

Показники токсичності визначають клас небезпеки речовини. 
Класифікація шкідливих речовин за ступенем небезпеки включає 4 класи: 

1-й – надзвичайно небезпечні (НН)  речовини, для них ГДК <0,1 
мг/м3, наприклад, свинець, ртуть мають ГДК = 0,01 мг/м3; 

2-й – високонебезпечні (ВН) речовини, ГДК = 0,1 - 1,0 мг/м3, 
наприклад, марганець має ГДК = 0,3 мг/м3; 

3-й – помірно небезпечні (ПН) речовини, ГДК = 1,0-10,0 мг/м3, 
наприклад, діоксид азоту має ГДК = 2 мг/м3; 

4-й – малонебезпечні (МН) речовини, ГДК> 10 мг/м3, наприклад, 
чадний газ має ГДК = 20 мг/м3. 

 
2.3 Індивідуальні й інтегральні критерії оцінки 

небезпеки забруднювачів 
 

ЛД50 (летальна доза) – доза речовини, яка призводить до загибелі 
50 % піддослідних організмів за час проведення випробування (ЕК50, EC50 
– середня ефективна концентрація діючої речовини (пестициду), при 
сприйнятті якої на 50 % особин виявляється вплив речовини). 

ЛК50 (летальна концентрація) – концентрація речовини, яка 
призводить до загибелі 50 % піддослідних організмів за час проведення 
випробування. 

Гранично допустимі концентрації (ГДК) – кількість забруднюючої 
речовини в навколишньому середовищі (ґрунті, повітрі, воді, продуктах 
харчування), яка при постійному або тимчасовому впливі на людину не 
впливає на його здоров'я і не викликає несприятливих наслідків у його 
потомства. ГДК розраховують на одиницю об'єму (для повітря, води), 
маси (для ґрунту, харчових продуктів) або поверхні (для шкіри 
працюючих). 

Тимчасово допустимі концентрації (ТДК) – розраховуються за 
прискореними методиками розрахунку тимчасово допустимих 
концентрацій для нових хімічних сполук, для яких ще не розроблені і не 
затверджені ГДК (є наближеними значеннями до ГДК). 
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Хімічне споживання кисню (ХСК). ХСК визначається як кількість 
кисню, необхідного для хімічного окислення органічних і мінеральних 
речовин, що містяться в одиниці об'єму води. При визначенні ХСК у воду 
додається окислювач – біхромат калію. Величина ХСК дозволяє судити 
про забруднення води речовинами, які окислюються, але не дає інформації 
про склад забруднення. Тому ГПК відносять до узагальнених показників. 

Біохімічне споживання кисню (БСК). БСК визначається як 
кількість кисню, що витрачається на біохімічне окислення органічних 
речовин, які містяться в одиниці об'єму води, за певний період часу. В 
Україні на практиці БСК оцінюють за п'ять діб (БСК5) та двадцять діб 
(БСК20). БСК20 звичайно трактують як повне БСК (БСКповн), ознакою якого 
є початок процесів нітрифікації у пробі води. БСК також відноситься до 
узагальнених показників, оскільки воно служить оцінкою загального 
забруднення води органічними речовинами, які легко окислюються. 

Усі речовини за характером свого негативного впливу поділяються 
на групи. Кожна група об'єднує речовини однакового показника дії, який 
називають показником шкідливості. Одна і та ж речовина при різних 
концентраціях може виявляти різні показники шкідливості. Показник 
шкідливості, яка проявляється при найменшій концентрації речовини, 
називають лімітуючим показником шкідливості (ЛПШ). 

У водних об'єктах комунально-побутового і господарсько-питного 
водокористування розрізняють три показника ЛПШ – органолептичний, 
загально-санітарний і санітарно-токсикологічний. У водних об'єктах 
рибогосподарського водокористування, крім названих, виділяють ще два 
показника ЛПШ – токсикологічний і рибогосподарський. 

Відведення стічних вод у водні об'єкти регламентується науково 
обґрунтованими нормами. ГДК в навколишньому середовищі повинні 
забезпечуватися контролем нормативів для всіх джерел викидів – від 
стаціонарних до пересувних (транспортних). Такими нормативами є 
гранично допустимі викиди – (ГДВ) або скидання (ГДС). 

Це максимальна кількість забруднюючих речовин, які в одиницю 
часу дозволяється даному конкретному підприємству викидати в 
атмосферу або скидати у водоймище, не викликаючи при цьому 
перевищення в них гранично допустимих концентрацій забруднюючих 
речовин та несприятливих екологічних наслідків. 

Гранично допустимий рівень (ГДР) – це максимальний рівень 
впливу радіації, шуму, вібрації, магнітних полів та інших шкідливих 
фізичних впливів, який не представляє небезпеки для здоров'я людини, 
стану тварин, рослин, їх генетичного фонду. ГДР – це той же ГДК, але для 
фізичних впливів. 

Гранично допустимий шкідливий вплив (ГДШВ) – гранично 
допустиме антропогенне (екологічне) навантаження на навколишнє 
середовище; максимальна інтенсивність антропогенного впливу на 
довкілля, яка не призводить до порушення стійкості екологічних систем. 
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2.4 Нормування якості води і методи її очищення 
 
Якість води оцінюється за багатьма параметрами, величини яких 

залежать від її призначення. Вони встановлюються вимогами ДСТУ 
постановами уряду та постійно коригуються. Основні вимоги до води 
можна об'єднати в такі групи: 

1. До основних фізико-хімічних показників, які визначають 
органолептичні властивості води, відносять присмак, запах, мутність, 
кольоровість, а також ГДК компонентів, які погіршують органолептичні 
властивості води. Присмак, запах, кольоровість визначаються за 
спеціальними шкалами. Для питної води ці показники «на око» не повинні 
відчуватися. Каламутність для тієї ж води – не більше 1,5 мг/л (для 
порівняння: каламутність річкової води в р. Сирдар'я досягає 1500 мг/л, у 
Дністрі – до 50 мг/л). 

Перелік речовин, що впливають на органолептичні властивості води, 
постійно розширюється. В даний час до нього відносять залізо, марганець, 
мідь, сульфати, хлориди, феноли, хлор тощо. Так, для питної води сухий 
залишок – не більше 1000 мг/л, хлориди – 350 мг/л, залізо – 0,3 мг/л, цинк 
– 5 мг/л, загальна жорсткість – 7 мг-екв./л тощо. 

2. Органолептичні властивості води багато в чому пов'язані з її 
кислотністю або лужністю. Ступінь кислотності (або лужності) повинна 
бути не надто велика, тобто реакція води – близька до нейтральної. Це 
оцінюється величиною водневого показника рН. Для питної води він 
повинен лежати в межах від 6 до 9 (за стандартом 1973 вимоги були 
жорсткіше – від 6,5 до 8,5). 

3. Безпека води в епідемічному відношенні визначається 
непрямими показниками: кількістю мікробів в 1 мл води (загальне 
мікробне число для питної води – до 100) і вмістом бактерій групи 
кишкової палички (паличок Колі) в 1 л. Останній параметр називається 
колі-індекс (для питної води у водопроводі – до 3; у водоймах зон 
рекреації – до 10000). Величина, зворотна колі-індексу, називається колі-
титр (для пиття – не менше 300 мл на одну паличку). 

4. Показники токсичності води наводяться у вигляді ГДК тих 
речовин, які можуть зустрітися у вихідній воді або додаватися до неї 
штучно. Це досить широкий перелік як неорганічних, так і органічних 
компонентів, до яких відносяться алюміній, барій, берилій, ртуть, свинець, 
хлороформ, дихлоретан, бензапірен та ін. Для питної води, наприклад, 
вміст в мг/л має бути не більше: берилію – 0,0002; свинцю – 0,05; ртуті – 
0,001 тощо. 

5. Паразитологічні показники оцінюють кількістю патогенних 
мікроорганізмів (від дизентерійних амеб до холерних вібріонів, вірусів 
лептоспірозу та ін.). Вони не повинні виявлятися в 25 л питної води. 

6. Органічне забруднення води визначають непрямим шляхом – за 
кількістю кисню, необхідного для окислення органічних домішок в 
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одному літрі води. Чим більше потрібно кисню, тим брудніше вода. 
Застосовуються два показники: біологічна потреба в кисні за певний час 
– БПК (БПК5 – за 5 діб, БПК20 – за 20 діб) і хімічна потреба в кисні – 
ХПК. Причому ХПК – більш повна оцінка забруднення, при визначенні 
якої залучаються в реакцію навіть такі органічні речовини, що важко 
окислюються. 

Величини БПК і ХПК особливо важливо враховувати для стічних 
вод. Якщо БПК/ХПК менше 0,5, то стічні води вважаються 
перенасиченими такими сполуками, які важко окислюються (а значить і 
трудно видаляються). За міжнародними стандартами 1982 р., при ХПК 100 
мг/л вода вважається надзвичайно забрудненою. 

7. Якість води, яка багато в чому залежить від кількості 
розчиненого в ній кисню, можна оцінити двояко: за насиченням води 
киснем у відсотках від максимально можливого при даній температурі і за 
вмістом кисню в одному літрі. За міжнародними стандартами 1982 р. вода 
високої якості повинна мати ці величини не менше 60 % і 4 мг/л 
відповідно. 

Особливо слід виділити нафтове забруднення водойм. Мало того, 
що продукти розкладання нафти надзвичайно токсичні, але ще і нафтова 
плівка, ізолююча воду від повітря, призводить до загибелі живих 
організмів у воді. У Світовий океан щорічно надходить до 3-10 млн. т 
нафти та її похідних (1 т нафти покриває воду плівкою на 10-12 км2 і, перш 
за все, за рахунок аварій танкерів і роботи суднових дизелів). 

 
2.5 Методи очищення води 

 
Методи очищення води при всьому їх різноманітті можна 

підрозділити на три групи: механічні, фізико-хімічні та біологічні. 
Механічне очищення застосовується, насамперед, для відділення 

твердих і зважених речовин. Найбільш типовими у цій групі є способи 
проціджування, відстоювання, інерційний поділ, фільтрування та 
нафтоуловлювання (як різновидність відстоювання), – справедливо для 
обробки стічних вод. Для водопідготовки із цієї групи найбільш широко 
застосовуються відстоювання і фільтрування.   

Проціджування – первинна стадія очищення стічних вод. Вода 
пропускається через спеціальні металеві грати з кроком 5-25 мм, 
встановлені похило. Періодично вони очищуються від осаду за допомогою 
спеціальних поворотних пристосувань. 

Відстоювання відбувається в спеціальних ємностях, які за 
напрямком руху води ділять на горизонтальні, вертикальні, радіальні і 
комбіновані. Спільними для них є вихід очищеної води у верхній частині 
відстійника і гравітаційний принцип осадження частинок, які збираються 
внизу. Різновидністю відстійника є пісколовки, що застосовуються для 
виділення часток піску в стоках ливарних цехів, окалини – у стоках 
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ковальсько-пресових і прокатних цехів. Як правило, час знаходження води 
в пісколовках набагато менше, ніж у відстійниках, де він доходить до 1,5 
годин (для стічних вод). 

Інерційний поділ здійснюється в гідроциклонах, принцип дії яких 
аналогічний циклонам для очищення газів. Розрізняють відкриті і напірні 
гідроциклони, причому перші мають більшу продуктивність і малі втрати 
напору, але програють в ефективності очищення (особливо від дрібних 
частинок). 

Фільтрування здійснюється найчастіше через пористі пов'язані або 
непов'язані матеріали. Як правило, фільтри очищують воду від 
тонкодисперсних домішок навіть при невеликих концентраціях. 
Фільтроматеріали досить різноманітні: кварцовий пісок, гравій, антрацит, 
частинки металів та ін. Піщані фільтри – основні очисники при 
водопідготовці. 

Нафтоуловлювачі в найпростішому виконанні являють собою 
відстійники, в яких вихід очищеної води відбувається знизу, а нафтова 
плівка збирається зверху. 

Фізико-хімічна очистка забезпечує відділення як твердих і 
зважених часток, так і розчинених домішок. Вона включає безліч різних 
способів, найважливішими з яких є екстракція, флотація, нейтралізація, 
окислення, сорбція, коагуляція, іонообмінні методи та ін. 

Екстракція – процес поділу домішок у суміші двох нерозчинних 
рідин (екстрагента і стічної води). Наприклад, у спеціальних колонках 
(пустотілих або заповнених насадками) стоки змішуються з екстрагентом, 
який відбирає шкідливі речовини; так, бензолом видаляється фенол. 

Флотація – процес спливання домішок (найчастіше маслопродуктів) 
при оточенні їх бульбашками повітря, що подається в стічну воду. У 
деяких випадках між бульбашками і домішками відбувається реакція. 
Різновидність методу – електрофлотація, при якій вода додатково 
знезаражується за рахунок окисно-відновних процесів біля електродів. 

Нейтралізація – обробка води лугами або кислотами, вапном, 
содою, аміаком тощо з метою забезпечення заданої величини водневого 
показника рН. Найпростіший спосіб нейтралізації стічних вод – змішання 
кислих і лужних стоків, якщо вони є на підприємстві. 

Окислення – застосовується як при водопідготовці, так і при обробці 
стічних вод для знезараження води і знищення токсичних біологічних 
домішок. Найбільш поширений спосіб – хлорування – чреватий, як 
вказувалося раніше, появою діоксинів (особливо при вимушеному 
збільшенні дози хлору влітку або в період паводку, так зване 
гіперхлорування). 

Необхідно поступово переходити на інші способи, наприклад, на 
комбінацію – озонування і хлорування. Озонування – дорого і більш 
короткочасної дії, але воно перспективніше. В даний час 
відпрацьовуються комбінації реагентів з ультрафіолетовою обробкою 
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води. У всякому разі, вода, що застосовується для пиття і містить 
характерний запах хлору, перед вживанням повинна відстоюватися і 
кип'ятитися, як мінімум. 

Сорбція, як і при обробці газових викидів, здатна забезпечувати 
ефективну очистку води від солей важких металів, ненасичених 
вуглеводнів, частинок фарбувальних речовин та ін. Кращим сорбентом і 
тут є активоване вугілля, це відноситься і до різних мінералів (шунгита, 
цеоліту та ін.), спеціально оброблених тирсі, сажі, частинкам титану тощо. 
На цих сорбентах працюють багато побутових фільтрів для води: 
«Родничок», «Роса» та інші. 

Коагуляція – обробка води спеціальними реагентами з метою 
видалення небажаних розчинених домішок. Широко поширена при 
водопідготовці. Обробка ведеться сполуками алюмінію або заліза, при 
цьому утворюються тверді нерозчинні домішки, які відокремлюються 
звичайними способами. 

Для стічних вод широко застосовується електрокоагуляція, при 
якій поблизу електродів утворюються іони, що реагують з домішками. Так 
відокремлюють важкі метали, ціани та ін. 

Іонообмінні методи досить ефективні для очищення від багатьох 
розчинів і навіть від важких металів. Очищення проводиться 
синтетичною іонообмінною смолою і, якщо їй передує механічне 
очищення, дозволяє отримати виділені з води метали у вигляді порівняно 
чистих солей. 

Останнім часом за кордоном (особливо для водопідготовки) 
використовують прилади зворотного осмосу. У них вода продавлюється 
через набір спеціальних мікроплівок при високому тиску (до 30 МПа). Ці 
установки ефективні для тонкого очищення, але вони досить дорогі і 
енергоємні. 

Біологічне очищення можливе в природних умовах і в штучних 
спорудах. І в тому, і в іншому випадку органічні домішки обробляються 
редуцентами (бактеріями, найпростішими, водоростями та ін.) і 
перетворюються в мінеральні речовини. У природних умовах очищення 
здійснюється на полях фільтрації чи зрошення (крізь ґрунт) або в 
біологічних ставках. Останні можуть бути з піддувом повітря (з 
штучною аерацією). 

В якості штучних споруд можуть застосовуватися аеротенки, 
оксітенки, метатенки і біофільтри. У тенках (аеро- з подачею повітря; 
окси- з подачею кисню; мета- без доступу повітря) стічні води 
обробляються мікроорганізмами. Але для їх нормального функціонування 
необхідні певні умови по температурі, рН та відсутності багатьох солей. 
Тому різновидності цих споруд найчастіше застосовуються на тих очисних 
спорудах каналізації, куди не надходять промстоки. 

На промислових очисних спорудах частіше застосовуються 
біофільтри, в яких активна біологічна середа утворюється на 
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спеціальному завантаженні (шлак, керамзит, гравій і т. п.). Ця біологічна 
середа (плівка) менш чутлива до коливань параметрів середовища і 
стічних вод. Активність біоплівки збільшується при піддуві повітря, що 
подається зазвичай протитечією. 

Вибір способів очистки та знезараження води залежить від багатьох 
параметрів та вимог, найважливіші з яких: необхідна ступінь очищення і 
вихідна забрудненість води, потрібні витрати і час очистки, наявність 
очищувачів і енергії і, звичайно ж, економічні можливості. 

Але при всіх методах очищення слід звертати увагу на питання 
утилізації осаду, що утворюється при обробці води (особливо токсичних 
промстоків). Як правило, осад зараз зневоднюють і ховають на спеціальних 
полігонах, або обробляють в біологічних спорудах. 

Досить ефективні для переробки осадів (у тому числі токсичних) 
деякі рослини типу гіацинтів і навіть очерет. Існують спеціальні печі для 
спалювання токсичних відходів з дуже високою повнотою згоряння. 
 
 
 
Питання для самоконтролю 
 
1. Дати  характеристику стану якості гідросфери. 
2. Дати класифікацію шкідливих речовин за ступенем їх небезпеки. 
3. Які значення ГДК установлені для класу надзвичайно небезпечних і 

класу високо небезпечних речовин? 
4. Які значення ГДК установлені для класу помірно небезпечних і класу 

мало небезпечних речовин? 
5. Про що свідчить показник БСК, і в чому відмінність БСК5 від БСК20? 
6. Перелічити всі показники шкідливості речовин водних об'єктів 

комунально-побутового і рибогосподарського водокористування. 
7. У чому відмінність показника колі-індексу від колі-титру? 
8. Які існують методі очищення воді? 
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Лекція 3. Міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення із суден. 
Правила запобігання забруднення нафтою 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ  
3.1 Передумова та історія створення конвенції МАРПОЛ. 
3.2 Правила запобігання забрудненню нафтою з суден. 
3.3 Вимоги по обмеженню забруднення при експлуатації суден. 
3.4 Методи запобігання забруднення нафтою з суден при плаванні в 
особливих районах. 
3.5 Вимоги до миття сирою нафтою. ЖНО. 

Питання для самоконтролю 
 

3.1 Передумова та історія створення конвенції МАРПОЛ 
 

Проблеми охорони Світового океану набули глобального значення для всіх 
держав внаслідок того, що морське середовище не розділене кордонами. 
Системою течій, через поверхневий стік, взаємозв’язок з атмосферою шкідливі 
речовини розповсюджуються на величезні площі і значні відстані від 
конкретного джерела забруднення. Саме тому міжнародне співробітництво у 
цій галузі має виключне значення для всього світового співтовариства.  

Вперше питання про запобігання забрудненню із суден розглядалося на 
міжнародному рівні в 1926 році, коли у Вашингтоні відбулася конференція 
представників 13 держав. На цій конференції США запропонували ввести 
повну заборону скидів нафти з морських суден (включаючи військові кораблі). 
Було прийнято рішення встановити систему прибережних зон, в яких би 
заборонялося скидання нафтової суміші з вмістом нафти, що перевищує 0,05 %. 
Встановлення ширини таких зон залишалося на розсуд держав, але вона не 
повинна була перевищувати 50 миль. 

Щоб уникнути скидання баластних вод заохочувалося встановлення на 
судах сепараторів. Держава прапора мала вимагати від судів дотримання 
встановлених заборонених зон. Був створений попередній проект Конвенції, 
який, проте, так ніколи і не був прийнятий. У 1936 році Рада Ліги Націй 
прийняла рішення про скликання міжнародної конференції для розгляду 
проекту, однак подальший розвиток подій у світі зробив скликання конференції 
неможливим. 

Після закінчення Другої Світової війни це питання було піднято в ООН. У 
відповідь на запитальник, поширений Генеральним секретарем ООН, багато 
держав підкреслювали необхідність вжиття заходів щодо запобігання 
забруднення на міжнародному рівні. У 1954 році з ініціативи Великобританії в 
Лондоні була скликана Міжнародна конференція, на якої була прийнята 
Міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення моря нафтою. 

Це була перша міжнародна угода щодо запобігання забрудненню моря з 
суден, яка вступила в дію 26 липня 1958 року. Спочатку функції депозитарію 
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виконував уряд Великобританії, а після вступу в силу Конвенції ММКО ці 
функції були передані Організації. 

Конвенція 1973 року змінена Протоколом 1978 року, відома як 
Міжнародна Конвенція по запобіганню забрудненню навколишнього 
середовища з суден, 1973 г., змінена Протоколом 1978 року (МАРПОЛ-73/78). 

Протокол 1978 р вступив в силу 2 жовтня 1983 р. і його учасниками в 
даний час є понад 90 держав, валовий тоннаж судів яких складає приблизно 
90% валового тоннажу світового торговельного флоту. Слід мати на увазі, що 
додатки Конвенції (крім Додатку I) вступають в силу самостійно. 

У Конвенції МАРПОЛ-73/78 передбачені заходи щодо скорочення і 
запобігання забрудненню навколишнього середовища шкідливими речовинами, 
які перевозяться на судах або утворюються в процесі їх експлуатації. 

Правила, що охоплюють різні джерела забруднення з суден сьогодні 
містяться в шести Додатках до МАРПОЛ-73/78. 

Додаток I – Правила запобігання забруднення нафтою. Набув чинності 
02.10.83 р. 

Додаток II – Правила запобігання забруднення шкідливими рідкими 
речовинами, які перевозяться наливом. Набув чинності 06.04.87 р. 

Додаток III – Правила запобігання забруднення шкідливими речовинами, 
які перевозяться морем в упаковці, вантажних контейнерах, знімних танках, 
автодорожніх цистернах. Набув чинності 01.07.92 р. 

Додаток IV – Правила запобігання забруднення стічними водами із суден. 
Набув чинності з 01.08.05 р. на підставі Резолюції МЕРС 115 (51) прийнятої 
22.04.04 р. 

Додаток V – Правила запобігання забруднення сміттям з суден. Набув 
чинності 31.12.89 р. 

Додаток VI – Правила запобігання забруднення атмосфери з суден. Набув 
чинності з 01.01.05 р. 

Додаток VII – Правила запобігання забруднення небажаними морськими 
організмами, що містяться у водному баласті (знаходиться в розробці). 

 
В даний час Конвенція МАРПОЛ-73/78 складається з трьох книг. 
Книга I відтворює сучасний текст положень статей, протоколів і п'яти 

додатків Конвенції. 
У книзі II з метою забезпечення однаковості дій в міжнародній морській і 

юридичній практиці наводяться тлумачення положень МАРПОЛ-73/78, а також 
по виконанню її додатків. 

У книзі III наведено Додаток VI і Технічний Кодекс контролю викидів 
окислів азоту при роботі суднових двигунів. 

Перегляд вимог МАРПОЛ-73/78, зміна і доповнення правил Конвенції 
покладено на Комітет ММО по захисту морського середовища (КЗМС або 
МЕРС). Комітет також розробляє пояснення і тлумачення правил і керівництва 
по їх виконанню. 
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МАРПОЛ-73/78 є головним міжнародним інструментом, що регулює 
вимоги щодо захисту морського середовища від забруднення. Перевірка 
виконання цих вимог також становить один з основних об'єктів інспектування 
судів, особливо спеціальних судів – всіх танкерів і суден для перевезення 
шкідливих речовин. 

Ця Конвенція застосовується: 
a) до суден, яким дано право плавання під прапором Сторони Конвенції; 
б) до судів, які не мають права плавання під прапором Сторони Конвенції, 

але діють під юрисдикцією Сторони Конвенції. 
Ця Конвенція не застосовується до будь-яких військових кораблів, 

військово-допоміжних суден або інших суден, що належать державі або 
експлуатуються нею, коли вони використовуються тільки для урядової 
некомерційної служби. 

Будь-яке порушення вимог Конвенції, де б воно не відбувалося, 
забороняється. Якщо Сторона відмовляє іноземному судну в заході в порт або 
підході до віддаленого терміналу, або вживає заходів проти такого судна на 
підставі того, що вона не відповідає положенням Конвенції, про це негайно 
інформується консул або дипломатичний представник держави прапора. 

Судно, що стоїть в порту або біля терміналу, в будь-який момент може 
бути піддано інспектуванню, щоб перевірити, чи не справило воно скидання 
шкідливих речовин в порушення правил. Якщо таке порушення буде виявлено, 
Адміністрації прямує повідомлення для вжиття відповідних заходів. 

Збереження морського середовища є одним із головних пріоритетів 
міжнародної спільноти, визнаним на рівні ООН та міжнародних міжурядових 
організацій. Раціонально організована взаємодія суспільства та природи 
передбачає як експлуатацію природних ресурсів, так і охорону природи. 

 
3.2 Правила запобігання забруднення нафтою з суден  

(Додаток I  набув чинності з 02.10.83 р.) 
 

До найбільш розповсюджених та шкідливих забруднюючих речовин 
належить нафта, якої щорічно надходить у Світовий океан, за даними ООН, від 
6 до 10 млн. т. На теперішній час до 2/3 площі Світового океану покрито 
плівкою нафти різної товщини. До небезпечної межі забруднені 
нафтопродуктами Середземне, Карибське, Північне моря та Біскайська затока.  

Нафта – в'язка масляниста рідина темно-коричневого кольору, яка 
складається з насичених аліфатичних та гідроароматичних вуглеводнів. 

Перемішуючись з водою, нафта утворює емульсію двох типів: пряму 
("нафта у воді") та зворотну ("вода в нафті"). Прямі емульсії з краплями нафти 
діаметром до 0,5 мкм менш стійкі і більше характерні для нафти, яка містить 
поверхнево-активні речовини (ПАР). При видаленні легких фракцій нафта 
утворює в'язкі зворотні емульсії. Найбільшу небезпеку становлять нафтові 
плівки, які утворюються на поверхні водного середовища і зменшують 
теплопровідність та теплоємність верхнього шару води. При спокійній воді 
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випаровування через тонкий шар нафти зменшується майже в 1,5 рази, а при 
швидкості вітру до 8 м/с – на 60 %. 

 
Глава I. Загальні положення. 

 
Правило 1. Визначення 

1. «Нафта» означає нафту в будь-якому вигляді, включаючи сиру нафту, 
рідке паливо, нафтовмісни опади, нафтові залишки і очищені нафтопродукти 
(які не є нефтехимическими речовинами). 

2. «Нефтесодержащие суміші" означає суміші з будь-яким вмістом нафти. 
3. «Нафтове паливо» означає будь-яку нафту, яка використовується в 

якості палив для головних двигунів і допоміжних механізмів судна, на борту 
якого така суміш знаходиться. 

4. «Нафтовий танкер» означає судно, побудоване або пристосоване 
головним чином для перевезення нафти наливом в своїх вантажних 
приміщеннях, і включає комбіновані вантажні судна і будь-який «танкер-
хімовоз», визначення якого дано в Додатку II до цієї Конвенції, якщо він 
перевозить в якості вантажу або частини вантажу нафту наливом. 

5. «Комбіноване вантажне судно» означає судно, призначене для 
перевезення або нафти наливом, або твердих вантажів навалом. 

10. «Особливий район» означає морський район, де за визнаними 
причинами, які належать до його океанографічних і екологічних умов і 
специфіки судноплавства, необхідне прийняття особливих обов'язкових методів 
запобігання забруднення моря нафтою.  

12. «Танк» означає закрите приміщення, утворене постійними елементами 
конструкції судна і спроектоване для перевезення рідин наливом. 

15. «Відстійний танк» означає будь-який танк, спеціально призначений 
для збору залишків з танків, промивної води та інших нафтовмісних сумішей. 

16. «Чистий баласт» означає баласт в танку, який після останнього 
перевезення в ньому нафти, був очищений таким чином, що стік з цього танка, 
скинутий з нерухомого судна в чисту спокійну воду при ясній погоді, не 
викликає появи видимих слідів нафти на поверхні води або на прилеглому 
узбережжі, або утворення нафтовмісних опадів або емульсії під поверхнею 
води, або на прилеглому узбережжі. 

17. «Ізольований баласт» означає водяний баласт, прийнятий в танк, який 
повністю відділений від нафтової вантажний і нафтової паливної систем і 
призначений тільки для перевезення баласту або баласту і вантажів, які не є 
нафтою або шкідливими речовинами, які визначені по-різному в Додатках до 
цієї Конвенції. 

22. «Дедвейт» (DW) – експлуатаційна, комерційна характеристика судна: 
різниця водотоннажності в повному і порожньому вантажі або повна корисна 
вантажопідйомність судна, або сума всіх комерційних вантажів і власних 
запасів, постачання, екіпажу і пасажирів. Умовне позначення: DW. 
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23. «Водотоннажність судна порожнього» означає водотоннажність 
судна в тоннах без вантажу, палива, мастил, баластної води, прісної і котельно-
живильної води в танках, видаткових матеріалів, продовольства, а також 
пасажирів і екіпажу та їх багажу. 

28. «Сира нафта» означає будь-яку рідку суміш вуглеводнів, яка 
зустрічається в природному вигляді в надрах землі і, незалежно від того, 
оброблена вона чи ні з метою полегшення її транспортування. 

29. «Танкер для сирий нафти» означає нафтовий танкер, зайнятий у рейсі 
з перевезення сирої нафти. 

30. «Нафтопродуктовоз» означає нафтовий танкер, зайнятий у рейсі з 
перевезення нафти, яка не є сирою нафтою. 

31. «Реєстрова тонна» – Сучасна міра місткості судна, що дорівнює 2,83 
м3 або 100 куб. футів. 

 
Правило 4. Огляди і перевірки 

1. Кожен нафтовий танкер валовою місткістю 150 рег. т і більше і будь-яке 
інше судно валовою місткістю 400 рег. т і більше підлягають перерахованим 
нижче оглядам: 

b) періодичним оглядам через проміжки часу, які встановлені 
Адміністрацією, але не перевищують п'яти років таким і, щоб упевнитися, що 
конструкція, устаткування, системи, пристрої, пристосування і матеріали 
повністю задовольняють вимогам цього Додатка. 

 
Правило 8. Термін дії Свідоцтва 

1. Міжнародне свідоцтво про запобігання забруднення нафтою видається 
на термін, встановлений Адміністрацією, але не перевищує п'яти років з дня 
його видачі. 

2. Свідоцтво втрачає силу, якщо на судні без санкції Адміністрації 
зроблені суттєві зміни в конструкції, устаткуванні, системах, пристроях, 
пристосуваннях або матеріалах. 

3. Видане судну Свідоцтво також втрачає силу при передачі судна під 
прапор іншої держави. Нове свідоцтво видається йому лише тоді, коли уряд, 
котрий видає нове Свідоцтво, переконається, що судно повністю відповідає 
вимогам пунктів 4 (а) і (b) правила 4 Додатка. 

 
3.3 Вимоги до обмеженню забруднення при експлуатації суден 

 
Правило 9. Обмеження скидання нафти 

1. З урахуванням положень, передбачених правилами 10 і 11 цього Додатка 
і пунктом 2 цього Правила, забороняється будь-яке скидання в море нафти або 
суміші, яка містить нафту, з суден, на які поширюється цей Додаток, за 
винятком випадків, коли дотримуються одночасно (!) всі наступні умови: 

a) з нафтового танкера, за винятком випадків, передбачених в підпункті (b) 
цього пункту: 
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(i) танкер знаходиться поза межами особливого району; 
(ii) танкер знаходиться на відстані більше 50 морських миль від 

найближчого берега; 
(iii) танкер знаходиться в дорозі; 
(iv) миттєва інтенсивність скидання нафти не перевищує 30 літрів на 

морську милю; 
(v) загальна кількість скинутої з існуючих танкерів в море нафти не 

перевищує 1/15000 загальної кількості даного виду вантажу, частиною якого є 
залишок, а з нових танкерів – 1/30000 загальної кількості даного виду вантажу, 
частиною якого є залишок; 

(vi) на танкері знаходяться в дії система автоматичного виміру, реєстрації і 
управління скиданням нафти і відстійний танк, необхідний Правилом 15 цього 
Додатка; 

b) з судна валовою місткістю 400 рег. т і більше, яке не є нафтовим 
танкером, а також з л’ял машинних приміщень нафтового танкера, за винятком 
л’ял відділення вантажних насосів, якщо тільки стоки машинних л’ял не 
змішаний з залишками нафтового вантажу: 

(i) судно знаходиться поза межами особливого району; 
(ii) судно знаходиться в дорозі; 
(iii) вміст нафти в стоці без його розведення не перевищує 15 частин на 

мільйон. 
2. Стосовно судна валовою місткістю менше 400 рег. т, яке не є нафтовим 

танкером і плаваючого за межами особливого району. Адміністрація 
забезпечує, щоб воно було обладнано, наскільки це доцільно і практично 
можливо, пристроями для зберігання нафтових залишків на борту і їх скидання 
на приймальні споруди або в море відповідно до вимог пункту 1 (b) цього 
Правила. 

5. Скинутий в море стік не повинен містити хімічних або інших речовин, 
кількість або концентрація яких є небезпечними для морського середовища, а 
також хімічних або інших речовин, введених в стік з метою обійти умови 
скидання, встановлені в цьому правилі. 

6. Нафтові залишки, які не можуть бути скинуті в море відповідно до 
пунктів 1, 2 і 4 цього правила, зберігаються на борту і скидаються на 
приймальні споруди. 

 
3.4 Методи запобігання забруднення нафтою з суден при плаванні 

в особливих районах 
 
Для цілей цього Додатка особливими районами є район Середземного 

моря, район Балтійського моря, район Чорного моря, район Червоного моря, 
"Район Заток», Аденська Затока, район Антарктики і Північно-Західні 
Європейські води. які визначені в такий спосіб: 

a) район Середземного моря означає власне Середземне море з 
розташованими в ньому затоками і морями, обмежений з боку Чорного моря 
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паралеллю 41 ° північної широти, а на заході – меридіаном 5 ° 36 ' західної 
довготи, які перетинають Гібралтарську протоку; 

b) район Балтійського моря означає власне Балтійське море з Ботнічною і 
Фінською затоками і з проходом в Балтійське море, обмежений паралеллю 57 ° 
44,8 ' північної широти біля мису Скаген в протоці Скагеррак; 

c) район Чорного моря означає власне Чорне море, обмежене з боку 
Середземного моря паралеллю 41 ° північної широти; 

d) район Червоного моря ... .; е) «Район заток». f) Аденську затоку означає 
частину Аденської затоки між Червоним морем і Аравійським морем, ... g) 
«район Антарктики» означає морський район на південь від 60 ° південної 
широти. 

2. З урахуванням положень Правила 11 цього Додатка: 
а) в особливому районі забороняється будь-яке скидання в море нафти або 

суміші, яка містить нафту, з будь-якого нафтового танкера і судна валовою 
місткістю 400 рег. т і більше, яка не є нафтовим танкером; 

b) в особливому районі забороняється будь-яке скидання в море нафти або 
суміші, яка містить нафту, з судна валовою місткістю менше 400 рег. т, що не є 
нафтовим танкером, крім випадків, коли вміст нафти в стоці без його 
розведення не перевищує 15 мільйонних часток. 

Відносно району Антарктики: 
 відповідно до резолюції Комітету по захисту морського середовища  

(КЗМС ММО / MEPC IMO) від 01.08.2011 р. перевезення важких сортів 
нафти в якості вантажу або в якості палива НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ! 

 будь-яке скидання в море нафти або суміші, яка містить нафту, з будь-
якого судна ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ; 

3. а) Положення пункту 2 цього правила не застосовуються до скидання 
чистого і ізольованого баласту. 

b) Положення підпункту 2(а) цього правила не застосовуються до скидання 
оброблених лляльних вод з машинних приміщень за умови, що одночасно 
дотримуються всі наступні умови: 

(i) джерелом лляльних вод не є льяла відділення вантажних насосів; 
(ii) лляльні води не змішані з залишками нафтового вантажу; 
(iii) судно знаходиться в русі; 
(iv) вміст нафти в стоці без розведення не перевищує 15 мільйонних 

часток: 
(v) на судні знаходиться в дії устаткування для фільтрації нафти, яке 

задовольняє пункту 5 правила 16 цього Додатка; і 
(vi) система фільтрації обладнана пристроєм, що забезпечує автоматичне 

припинення скидання, коли вміст нафти в стоці перевищує 15 мільйонних 
часток. 

4. а) Скиданий в море стік не повинен містити хімічних або інших речовин, 
кількість або концентрація яких є небезпечними для морського середовища, а 
також хімічних або інших речовин, введених з метою обійти умови скидання, 
встановлені в цьому правилі, 
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b) Нафтові залишки, які не можуть бути скинуті в море відповідно до 
пунктів 2 або 3 цього правила, зберігаються на борту або скидаються на 
приймальні споруди. 

Правило 11. Винятки 
Правила 9 та 10 цього Додатка не застосовуються: 
a) до скидання в море нафти або суміші, яка містить нафту, з метою 

забезпечення безпеки судна або порятунку людського життя на морі або 
b) до скидання в море нафти або суміші, яка містить нафту, в результаті 

пошкодження судна або його обладнання: 
(i) за умови, що після отримання пошкодження або виявлення скиду були 

прийняті всі розумні запобіжні заходи для запобігання або зведення до 
мінімуму такого скидання; і 

(ii) за винятком випадків, коли судновласник або капітан діяли або з 
наміром заподіяти пошкодження судну, або безвідповідально і розуміючи, що 
це може привести до пошкодження. 

 
3.5 Вимоги до миття сирою нафтою. ЖНО 

 
Правило 13В 

3. Кожен вантажний танк і кожен відстійний танк обладнується системою 
інертних газів згідно з відповідними правилами. 

4. У разі необхідності прийняття баласту у вантажні танки, перед кожним 
баластовим рейсом промивається сирою нафтою достатня кількість вантажних 
танків, для того щоб в залежності від характеру скоєних рейсів і очiкуваних 
погодних умов водяний баласт приймався тільки в вантажні танки, попередньо 
промиті сирою нафтою. 

 
Журнал нафтових операцій (ЖНО) 

 
Правило 20 

1. Кожен нафтовий танкер валовою місткістю 150 рег. т і більше і кожне 
судно валовою місткістю 400 рег. т і більше, яка не є нафтовим танкером, 
забезпечується Журналом нафтових операцій. 

2. Журнал нафтових операцій заповнюється по кожному танку, якщо це 
може бути застосовано, в кожному разі, коли на судні виробляються будь-які 
операції. 

 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Яка історія створення конвенції МАРПОЛ і які для цього були 
передумови? 

2. Охарактеризуйте структуру конвенції. 
3. Визначте основні функції конвенції МАРПОЛ. 
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4. На які судна поширюються вимоги конвенції МАРПОЛ? 
5. Як називаються Додатки I-VI МАРПОЛ і коли вони вступили в силу? 
6. На які категорії речовин, що утворюються на судні, поширюються вимоги 

Додатка I МК МАРПОЛ-73/78? 
7. Які райони моря відносяться до "Особливих районів" щодо Додатки I МК 

МАРПОЛ-73/78? 
8. Де і за яких умов дозволено скидання з суден забруднених нафтою 

лляльних вод машинних відділень нафтових танкерів і суден валовою 
місткістю 400 per. т і більше, які не є танкерами? 

9. Де і за яких умов дозволено скидання нафти і суміші, яка містить нафту з 
нафтового танкера – промивні води, брудний баласт ... (крім вод з МКО, 
чистого, ізольованого баласту). 

10. Що означає термін "Особливий район"?  
11. Де і за яких умов дозволено скидання "Чистого баласту"? 
12. Що розуміється під терміном "Нафтовмісні води"? 
13. Що означає термін "Нафта"? 
14. Що означає термін "Відстійний танк" на танкері? 
15. Що означає термін "Нафтовий танкер"? 
16. Що означає термін "Брудний баласт"? 
17. Що означає термін "Чистий баласт"? 
18. Що означає термін "Ізольований баласт"? 
19. Що означає термін "Дедвейт"? 
20. Що означає термін "Реєстрова тонна"? 
21. Перерахуйте основні правила попередження забруднень навколишнього 

середовища нафтою.  
22. Охарактеризуйте основні вимоги до експлуатаційного зливу нафти з 

танкерів.  
23. Опишіть вимоги до сепараційного обладнання та системи фільтрації на 

танкерах.  
24. Які передбачені обмеження скидання нафти з нафтового танкера? 
25. За яких умов дозволяється скидання в море нафти і нафтопродуктів з 

судна? 
26. Які пред'являються вимоги до миття вантажних танків сірої нафтою? 
27. Для яких судів і якою місткістю обов'язкова наявність журналу нафтових 

операцій? 
28. Визначте вимоги до журналу нафтових операцій,а також до судового 

плану надзвичайних заходів боротьби із забрудненням нафтою.  
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Лекція 4. Правила запобігання забруднення шкідливими рідкими 
речовинами, перевезеними наливом. Додаток ІІ МАРПОЛ 73/78 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ  
4.1 Основні правила і визначення Додатка II МАРПОЛ 73/78. 
4.2. Правило скидання шкідливих рідких речовин у морі. 
4.3 Керівництво щодо класифікації шкідливих рідких речовин. 

Питання для самоконтролю 
 
 
Вивчення питання впливу скидання шкідливих рідких речовин (ШРР), які 

не є нафтою, що перевозяться на суднах наливом, на морське середовище і 
розробка у зв'язку з цим практичних рішень для флоту, переслідують мету 
запобігання забруднення моря, в більшості країн ще не отримали достатнього 
розвитку.  

До 1970-х рр. по суті ще не було спеціального флоту для перевезення 
зріджених газів. У 70-их роках він з'явився і зараз досяг значного розвитку 
танкерний флот для перевезення рідких хімічних речовин.  

Джерелами забруднення моря ШРР, які перевозяться наливом на танкерах-
газовозах і хімовозах, є: баластні і промивні води з танків; лляльні води, що 
накопичуються в ллялах приміщень, де установлені механізми та пристрої для 
перевантаження ШРР; аварійні скиди вантажу, що відбуваються непередбачено 
чи навмисно, за обставин, які не можуть бути заздалегідь передбачені (при 
зіткненнях, посадках на мілину, пожежі, вплив стихії, спасіння людського 
життя). 

 
4.1 Основні правила і визначення Додатка II МАРПОЛ 

Правила запобігання забруднення шкідливими рідкими речовинами, 
які перевозяться наливом 

(Набув чинності з 06.04.87 р.) 
 

Стаття 2. Визначення 
2. «Шкідлива речовина» означає будь-яку речовину, яка при попаданні в 

море здатна створити небезпеку для здоров'я людей, завдати шкоди живим 
ресурсам, морській фауні і флорі, порушити природну привабливість моря як 
місця відпочинку або перешкодити іншим видам правомірного використання 
моря, і включає будь-яку речовину, що підпадає під дію цієї Конвенції. 

3. а) «Скидання» по відношенню до шкідливих речовин або стоків, що 
містять такі речовини, означає будь-який викид із судна, якими б причинами 
він ні викликався, і включає будь-який витік, видалення, розлив, протікання, 
відкачку, викидання або випорожнення. 

b) «Скидання» не включає: 
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i) викид в значенні, передбаченому Конвенцією із запобігання 
забруднення моря скидами відходів та інших матеріалів, укладеною в 
Лондоні 13 листопада 1972; або 
ii) викид шкідливих речовин, що відбувається безпосередньо внаслідок 
розвідки, розробки і пов'язаних з ними процесів обробки в морі 
мінеральних ресурсів морського дна; або 
iii) викид шкідливих речовин для проведення правомірних наукових 
досліджень щодо зменшення або обмеження забруднення. 

4. «Судно» означає судно, яке експлуатується у морському середовищі 
будь-якого типу і включає судна на підводних крилах, судна на повітряній 
подушці, підводні судна, плавучі засоби, а також стаціонарні або плавучі 
платформи. 

5. «Адміністрація» означає уряд держави, під юрисдикцією якого діє 
судно. Адміністрацією є уряд відповідної прибережної держави. 

 
Правило 1. Визначення 

1. «Танкер-хімовоз» означає судно, побудоване або пристосоване 
головним чином для перевезення вантажу шкідливих рідких речовин наливом, і 
включає «нафтовий танкер», визначення якого дано в Додатку I до цієї 
Конвенції, якщо він перевозить в якості вантажу або частини вантажу шкідливі 
рідкі речовини наливом. 

2. «Чистий баласт» означає баласт, перевезений в танку, який після 
останнього перевезення в ньому вантажу, що містить речовину категорії А, В, 
С або D, був ретельно очищений, а залишки, що утворилися при цьому, були 
скинуті і танк був спорожнений згідно з відповідною вимогою цього Додатка. 

3. «Ізольований баласт» означає баластову воду, прийняту в танк, який 
повністю відділений від вантажної та паливної систем і призначений тільки для 
перевезення в ньому баласту або баласту і вантажів, що не є нафтою або 
шкідливими рідкими речовинами. 

4. «Найближчий берег» розуміється так, як визначено в пункті 9 Правила 
1 Додатка I до цієї Конвенції. 

5. «Рідкі речовини» означають речовини, тиск пари яких не перевищує 2,8 
кг/см2 при температурі 37,8 °С. 

6. «Шкідлива рідка речовина» означає будь-яку речовину, згадану в 
Додатку II до цього додатка або тимчасово оцінену відповідно до положень 
пункту 4 правила 3, яка відноситься до категорії А, В, С або D. 

7. «Особливий район» означає морський район, де за визнаними 
технічними причинами, що належать до його океанографічних і екологічних 
умов і специфіці судноплавства, необхідно прийняття особливих обов'язкових 
методів запобігання забруднення моря шкідливими рідкими речовинами. 

Особливими районами є: район Балтійського моря; б) район Чорного моря; 
с) район Антарктики. 

«Район Антарктики» означає район, розташований на південь від паралелі 
60 ° південної широти. 
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4.2 Правило скидання шкідливих рідких речовин у морі 
 
Речовини категорій А, В і С поза особливих районів і речовини 

категорії D в усіх районах 
 
1. Забороняється скидання в море речовин категорії А, або речовин, 

тимчасово оцінених як такі, що відносяться до неї; або водяного баласту, 
промивальної води чи інших залишків або сумішей, що містять такі речовини. 
Якщо танки, що містять такі речовини або суміші, піддаються мийці, то 
залишки, що утворилися при цьому, повинні скидатися в приймальне 
спорудження до тих пір, поки концентрація речовини в стоці, що скидають на 
спорудження, не буде рівною або нижче 0,1 % за вагою, а танк не буде 
спорожнений, за винятком фосфору (жовтого або білого), залишкова 
концентрація якого становить 0,01 % за вагою. 

Всяка вода, додана після того в танк, може бути скинута в море при 
дотриманні одночасно всіх наступних умов: 

a) судно знаходиться в дорозі, маючи швидкість не менше 7 вузлів, якщо 
воно самохідне, або швидкість не менше 4 вузлів, якщо воно несамохідне; 

b) скидання проводиться нижче ватерлінії з урахуванням розташування 
отворів для прийому забортної води; і 

c) скидання проводиться на відстані не менше 12 морських миль від 
найближчого берега на глибині не менше 25 м. 

 
2. Забороняється скидання в море речовин категорії В, або речовин, 

тимчасово оцінених як такі, що відносяться до неї, або водяного баласту, 
промивальних вод або інших залишків чи сумішей, що містять такі речовини, за 
винятком випадків, коли дотримуються одночасно всі наступні умови: 

a) те ж, що в пункті 1а; 
b) методи і пристрої для скидання схвалені Адміністрацією. Ці методи і 

пристрої ґрунтуються на нормативах, розроблених Організацією, і 
забезпечують таку концентрацію та інтенсивність скидання стоку, що 
концентрація речовини в кільватерному струмені судна не перевищує 1 
частини на мільйон; 

c) максимальна кількість вантажу, скинутого в море з кожного танка і 
пов'язаної з ним системи трубопроводів, не перевищує максимальної кількості, 
встановленої відповідно до методів, згаданих у підпункті b) цього пункту, яка 
ні в якому разі не повинна перевищувати 1 м3 або 1/3000 місткості танка в м3; 

d) те ж, що в пункті 1b; 
e) те ж, що в пункті 1c. 
 
3. Забороняється скидання в море речовин категорії C, або речовин, 

тимчасово оцінених як такі, що відносяться до неї, або водяного баласту, 
промивальних вод або інших залишків чи сумішей, що містять такі речовини, за 
винятком випадків, коли дотримуються одночасно всі наступні умови: 
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a) те ж, що в пункті 1а; 
b) методи і пристрої для скидання схвалені Адміністрацією. Ці методи і 

пристрої ґрунтуються на нормативах, розроблених Організацією, і 
забезпечують концентрацію речовини в кільватерному струмені судна не 
перевищує 10 частин на мільйон; 

c) максимальна кількість вантажу, скинутого в море з кожного танка не 
перевищує максимальної кількості, встановленої відповідно до методів, 
згаданих в підпункті (b) цього пункту, яка ні в якому випадку не повинна 
перевищувати 3 м3 або 1/1000 місткості танка в м3; 

d) те ж, що в пункті 1b; 
e) те ж, що в пункті 1а. 
 
4. Забороняється скидання в море речовин категорії D, або речовин, 

тимчасово оцінених як такі, що відносяться до неї, або водяного баласту, 
промивальних вод або інших залишків чи сумішей, що містять такі речовини, за 
винятком випадків, коли дотримуються одночасно всі наступні умови: 

a) те ж, що в пункті 1а; 
b) концентрація таких сумішей не перевищує однієї частки речовини в 

десяти частках води; 
c) скидання проводиться на відстані не менше 12 морських миль від 

найближчого берега. 
 
Речовини категорій А, В і С в особливих районах 
 
7. Забороняється скидання в море речовин категорії А, або речовин, 

тимчасово оцінених як такі, що відносяться до неї, або водяного баласту, 
промивальної води чи інших залишків або сумішей, що містять такі речовини. 
Якщо танки, що містять такі речовини або суміші, піддаються мийці, то 
залишки повинні скидатися в приймальне спорудження до тих пір, поки 
концентрація речовини в стоці що скидають на спорудження, не буде рівною 
або нижче 0,05 % за вагою, а танк не буде спорожнений, за винятком фосфору 
(жовтого або білого), залишкова концентрація якого складає 0,005 % за вагою. 
Всяка вода, додана після того в танк, може бути скинута в море при дотриманні 
одночасно всіх наступних умов: 

a) те ж, що в пункті 1а; 
b) те ж, що в пункті 1b; 
c) те ж, що в пункті 1c; 
 
8. Забороняється скидання в море речовин категорії В, визначення якої 

дано в підпункті 1 (b) правила 3 цього Додатка; або речовин, тимчасово 
оцінених як такі, що відносяться до неї, або водяного баласту, промивальної 
води чи інших залишків або сумішей, що містять такі речовини, за винятком 
випадків, коли дотримуються одночасно всі наступні умови: 
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a) попередня мийка танка проведена у відповідності з методом, схваленим 
Адміністрацією і заснованим на нормативах, розроблених Організацією, а 
промивні води, що утворилися при цьому, скинуті в приймальне спорудження; 

b) те ж, що в пункті 1а; 
c) методи і пристрої для скидання і мийки схвалені Адміністрацією. Ці 

методи і пристрої ґрунтуються на нормативах, розроблених Організацією, і 
забезпечують таку концентрацію та інтенсивність скидання стоку, що 
концентрація речовини в кільватерному струмені судна не перевищує 1 
частини на мільйон; 

d) те ж, що в пункті 1b; 
e) те ж, що в пункті 1c. 
 
9. Забороняється скидання в море речовин категорії С, визначення якої 

дано в підпункті 1 (c) правила 3 цього Додатка, або речовин, тимчасово 
оцінених як такі, що відносяться до неї, або водяного баласту, промивальних 
вод або інших залишків або сумішей, що містять такі речовини, за винятком 
випадків, коли дотримуються одночасно всі наступні умови: 

a) те ж, що в пункті 1а; 
b) те ж, що в пункті 2b; 
c) максимальна кількість вантажу, скинутого в море з кожного танка і 

пов'язаної з ним системи трубопроводів, не перевищує максимальної кількості, 
встановленої відповідно до методів, згаданих в підпункті (b) цього пункту, яка 
ні в якому разі не повинна перевищувати 1 м3 або 1/3000 місткості танка в м3; 

d) те ж, що в пункті 1b; 
e) те ж, що в пункті 1c 
14. У районі Антарктики забороняється будь-яке скидання в море 

шкідливих рідких речовин або сумішей, що містять такі речовини. 
 
 

4.3. Керівництво щодо класифікації шкідливих рідких речовин 
категорій А, В, С, D 

Категорія А 
Речовини, що є біоакумулюемими і здатні створити небезпеку для 

морських живих організмів і здоров'я людини; або є високотоксичними для 
морських живих організмів (що позначається категорією небезпеки 4, 
відповідної в одиницях ТLm величиною менше ніж 1 частина на мільйон); та, 
крім того, деякі речовини, які є помірно токсичними для морських живих 
організмів (що позначається категорією небезпеки 3, відповідної в одиницях 
ТLm величиною, рівною 1 частини на мільйон або більше, але менш як 10 
частин на мільйон). 

 
Категорія В 
Речовини, що є біоакумулюемими і ненадовго зберігають свої властивості, 

протягом тижня або менше; або які здатні приводити морські живі організми 
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в непридатність до вживання в їжу; або які помірно токсичні для морських 
живих організмів (що позначається категорією небезпеки 3, відповідної в 
одиницях ТLm величиною, рівної 1 частини на мільйон або більше, але менш як 
10 частин на мільйон; та, крім того, деякі речовини, які малотоксичні для 
морських живих організмів (що позначається категорією небезпеки 2, 
відповідної в одиницях ТLm величиною, рівною 10 частинам на мільйон або 
більше, але менше 100 частин на мільйон). 

 
Категорія С 
Речовини, які малотоксичні для морських живих організмів (що 

позначається категорією небезпеки 2, відповідної в одиницях ТLm величиною, 
рівною 10 частинам на мільйон або більше, але менше 100 частин на мільйон, і 
крім того, деякі речовини, які практично нетоксичні для морських живих 
організмів (що позначається категорією небезпеки 1, відповідної в одиницях 
ТLm величиною, рівною 100 частинах на мільйон або більше, але менше 1000 
частин на мільйон), коли надається особливе значення додатковим факторам 
небезпеки або особливим характеристикам речовини. 

 
Категорія D 
Речовини, які практично нетоксичні для морських живих організмів (що 

позначається категорією небезпеки 1, відповідної в одиницях ТLm величиною, 
рівною 100 частинах на мільйон або більше мільйонним часткам, але менше 
1000 частин на мільйон); або викликають появу осадів, що покривають морське 
дно, з високою біологічною потребою в кисні (БПК); або є високонебезпечними 
для здоров'я людини, маючи величину ТLm, рівну менше 5 мг/кг: або помірно 
погіршують природну привабливість моря як місця відпочинку внаслідок 
стійкого збереження неприємного запаху, отруйності або дратівливої дії, що 
може перешкоджати використанню пляжів; або створюють помірну небезпеку 
для здоров'я людини, маючи величину ТLm, рівну 5 мг/кг або більше, але 
менше 50 мг/кг, і незначно погіршують природну привабливість моря. 

 
Примітка: кожне судно, що перевозить шкідливі рідкі речовини наливом, 

забезпечується журналом вантажних операцій для реєстрації відповідних 
баластних-вантажних операцій. 

 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Чим відрізняється "Чистий баласт" від "Ізольованого баласту"? 
2. Які морські райони відносяться до "Особливих районів"? 
3. В яких випадках і при дотриманні одночасно яких умов дозволяється 

скидання поза "особливих" районів водяного баласту з танка, в якому 
раніше перевозилися шкідливі рідкі речовини категорії А? 
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4. В яких випадках і при дотриманні одночасно яких умов дозволяється 
скидання поза "особливих" районів водяного баласту з танка, в якому 
раніше перевозилися шкідливі рідкі речовини категорії В? 

5. В яких випадках і при дотриманні одночасно яких умов дозволяється 
скидання поза "особливих" районів водяного баласту з танка, в якому 
раніше перевозилися шкідливі рідкі речовини категорії С? 

6. В яких випадках і при дотриманні одночасно яких умов дозволяється 
скидання поза "особливих" районів водяного баласту з танка, в якому 
раніше перевозилися шкідливі рідкі речовини категорії D? 

7. В яких випадках і при дотриманні одночасно яких умов дозволяється 
скидання в "ОСОБЛИВИХ" районів водяного баласту з танка, в якому 
раніше перевозилися шкідливі рідкі речовини категорії А? 

8. В яких випадках і при дотриманні одночасно яких умов дозволяється 
скидання в "ОСОБЛИВИХ " районів водяного баласту з танка, в якому 
раніше перевозилися шкідливі рідкі речовини категорії В? 

9. В яких випадках і при дотриманні одночасно яких умов дозволяється 
скидання в "ОСОБЛИВИХ " районів водяного баласту з танка, в якому 
раніше перевозилися шкідливі рідкі речовини категорії С? 

10. Відповідно до  Положення МАРПОЛ 73/78 у чому відмінність шкідливих 
речовин категорії А від речовин категорії В? 

11. Які встановлені Міжнародні Правила щодо скидання в море шкідливих 
рідких речовин або сумішей, які містять такі речовини в районах 
Антарктики? 
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Лекція 5. Правила запобігання забруднення шкідливими речовинами, 
перевезеними морем в упаковці. (Додаток ІIІ) 

Правила запобігання забруднення стічними водами із суден. (Додаток IV) 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ  
5.1 Загальні Правила запобігання забруднення морського середовища 
шкідливими речовини, що перевозяться в упаковці. 
5.2 Критерії визначення шкідливих речовин у упаковці. 
5.3 Правила запобігання забруднення стічними водами із суден. 

Питання для самоконтролю 
 

5.1 Правила запобігання забруднення шкідливими речовинами, 
перевезеними морем в упаковці, вантажних контейнерах, знімних танках, 

автодорожніх і залізничних цистернах (Додаток ІIІ) 
(Додаток ІIІ МАРПОЛ, набув чинності з 01.07.92 р. 

 
Морським транспортом перевозять різні шкідливі речовини (ШР) в 

упаковці. Номенклатура їх дуже велика, однак загальний обсяг перевезень ще 
відносно невеликий. Під час перевезення ШР в упаковці на судах трапляються 
пошкодження упаковки та витоки, розливи, розсипання їх на відкритих 
палубах, у трюмах. У зв'язку з цим виникає необхідність у видаленні ШР, їх 
нейтралізації або знищення.  

На даний час морські перевезення шкідливих речовин в упаковці 
регламентуються Правилами міжнародною Конвенцією МАРПОЛ и МОПНЕВ 
(МОПНЕВ – морські перевезення небезпечних вантажів), у яких основна увага 
приділена питанням забезпечення безпеки поводження з такими речовинами 
під час транспортування морем. 

Джерелами забруднення моря ШР, які перевозяться в упаковці, є: 
промивна вода або водні розчини, що застосовуються на суднах для видалення 
розсипаного або розлитого з упаковки вантажу; сміття, продукти сепарації чи 
інші матеріали, що видаляються із приміщень, де стався розсип або витікання 
вантажу; аварійні скиди вантажу. 
 

Правило 1. Застосування 
1. Якщо спеціально не передбачено інше, правила цього Додатка 

застосовуються до всіх суден, що перевозять шкідливі речовини в упаковці. 
.1 Для цілей цього Додатка «шкідливими речовинами» є речовини, які 

визначені як забруднювачі моря в Міжнародному кодексі морського 
перевезення небезпечних вантажів (МКМПНВ) або які відповідають 
критеріям, зазначеним у доповненні до цього Додатка. 

.2 Для цілей цього Додатка «упакування» визначається як форми 
вантажних ємностей, зазначені для шкідливих речовин в МКМПНВ.  

2. Перевезення шкідливих речовин заборонено, за винятком того, яке 
відповідає положенням цього Додатку. 
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3. В додаток до положень цього Додатка уряд кожної Сторони Конвенції 
видає або доручає видати детальні вимоги до упакуванню, маркуванню, 
ярликах, документації, укладання, граничним кількостям і виключень в цілях 
запобігання або зведення до мінімуму забруднення морського середовища 
шкідливими речовинами. 

4. Для цілей цього Додатка порожні упаковки, які раніше 
використовувалися для перевезення шкідливих речовин, самі розглядаються як 
шкідливі речовини, якщо тільки не були прийняті належні запобіжні заходи для 
того, щоб забезпечити відсутність у них будь-якого залишку, що представляє 
шкоду для морського середовища. 

5. Вимоги цього Додатка не застосовуються до суднових запасів і 
суднового устаткування. 

 
Правило 2. Упакування 

Упакування повинні відповідати вимогам зведення до мінімуму небезпек 
для морського середовища з урахуванням їх специфічного вмісту. 

 
Правило 3. Маркування та ярлики 

1. Упакування, що містять шкідливу речовину, маркуються надійним 
довговічним маркуванням чи забезпечуються надійним довговічним ярликом, 
які вказують, що речовина є шкідливою речовиною згідно з відповідними 
положеннями МКМПНВ. 

 
Правило 4. Документація 

1 Інформація, що відноситься до перевезення шкідливих речовин, повинна 
відповідати відповідним положенням МКМПНВ і повинна надаватися особі або 
організації, призначеним органом держави порту. 

2. На кожному судні, що перевозить шкідливі речовини, повинен матися 
спеціальний перелік, маніфест або вантажний план, в яких вказані, згідно з 
відповідними положеннями МКМПНВ, шкідливі речовини на судні та їх 
розташування. Копія цих документів повинна надаватись перед відходом судна 
особі або організації, призначеним органом держави порту. 

 
Правило 5. Розміщення 

Шкідливі речовини розміщуються і закріплюються так, щоб звести до 
мінімуму небезпеку для морського середовища без погіршення безпеки судна і 
людей, які перебувають на борту. 

 
Правило 7. Винятки 

1. Викидання за борт шкідливих речовин, що перевозяться в упаковці, 
забороняється, за винятком випадків, коли це необхідно в цілях забезпечення 
безпеки судна або порятунку людського життя на морі. 

2. З урахуванням положень цієї Конвенції вживаються відповідні заходи, 
засновані на фізичних, хімічних і біологічних властивостях шкідливих 
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речовин, для контролювання змиву за борт витоків за умови, що застосування 
таких заходів не погіршує безпеки судна і людей, які перебувають на борту. 

 
 

5.2. Критерії визначення шкідливих речовин в упаковці 
Резолюція MEPC.193 (61). (Доповнення до Додатка III). 

 
Для цілей цього Додатка шкідливими речовинами є речовини, визначені по 

кожному з наступних критеріїв* (табл. 1): 
Таблиця 1 

Критерії визначення шкідливих речовин 
 

a) Велика (короткочасна) небезпека для водного середовища 
 

Категорія: велика небезпека 1 
96 ч ЛК50 (для риб)  ≤ 1 мг/л і/чи  
48 ч ЭК50 (для ракоподібних)  ≤ 1 мг/л і/чи  
72 чи 96 ч ЭСК50 (для  водоростей чи інших водяних 
рослин)  

≤ 1 мг/л  

b) Довгострокова небезпека для водяного середовища 
і) Речовини, які нешвидко розкладаються, по яких маються достатні дані про 
хронічну токсичність 

Категорія - хронічна токсичність 1: 
Хронічна токсичність NOEC чи ЭКx (для риб)  ≤ 0,1 мг/л і/чи 
Хронічна токсичність NOEC чи ЭКx (для ракоподібних)  ≤ 0,1 мг/л і/чи 
Хронічна токсичність NOEC чи ЭКx (для водоростей чи 
інших водяних рослин)  

≤ 0,1 мг/л  

Категорія - хронічна токсичність 2: 
Хронічна токсичність NOEC чи ЭКx (для риб)  ≤ 1 мг/л і/чи 
Хронічна токсичність NOEC чи ЭКx (для ракоподібних)  ≤ 1 мг/л і/чи 
Хронічна токсичність NOEC чи ЭКx (для водоростей чи 
інших водяних рослин)  

≤ 1 мг/л  

іі) Речовини, які швидко розкладаються, по яких маються достатні дані про 
хронічну токсичність 

Категорія - хронічна токсичність 1: 
Хронічна токсичність NOEC чи Экx (для риб)  ≤ 0,01 мг/л і/чи 
Хронічна токсичність NOEC чи Экx (для ракоподібних)  ≤ 0,01 мг/л і/чи 
Хронічна токсичність NOEC чи ЭКx (для водоростей чи 
інших водяних рослин)  

≤ 0,01 мг/л  

Категорія - хронічна токсичність 2: ≤ 0,1 мг/л і/чи 
Хронічна токсичність NOEC чи ЭКx (для риб)  ≤ 0,1 мг/л і/чи 
Хронічна токсичність NOEC чи ЭКx (для ракоподібних)  ≤ 0,1 мг/л  
ііі) Речовини, по яких не мається достатніх даних про хронічну токсичність 
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Продовження табл. 1 
 

Категорія - хронічна токсичність 1: 
96 ч ЛК50 (для риб)  ≤ 1 мг/л і/чи 
48 ч ЭК50 (для ракоподібних)  ≤ 1 мг/л і/чи 
72 чи 96 ч ЭСК50 (для водоростей чи інших водяних 
рослин)  

≤ 1 мг/л  

і) речовини, які нешвидко розкладаються і/чи експериментально установлена 
величина КБК ≥ 500 (чи, якщо не має, log Kow ≥ 4). 

 
Категорія - хронічна токсичність 2: 

96 ч ЛК50 (для риб)  >1 мг/л, но ≤ 10 мг/л 
і/чи 

48 ч ЭК50 (для ракоподібних)  >1 мг/л, но ≤ 10 мг/л 
і/чи 

72 чи 96 ч ЭСК50 (для водоростей чи інших водяних 
рослин)  

>1 мг/л, но ≤ 10 мг/л  

і) речовини, які нешвидко розкладаються і/чи експериментально установлена 
величина КБК ≥ 500 (чи, якщо не має, log Kow ≥ 4). 
 

*Критерії засновані на критеріях, розроблених у рамках Погодженої на 
глобальному рівні системи класифікації і маркірування хімічних речовин 
Організації Об'єднаних Націй з виправленнями. 
 
 

5.3 Правила запобігання забруднення стічними водами із суден 
(Додаток IV МАРПОЛ, набув чинності з 01.08.05 р. 

на підставі Резолюції МЕРС 115 (51) прийнятої 22.04.04 р.) 
 

Правило 1. Визначення 
 

1. «Стічні води» означають: 
a) стоки та інші відходи з усіх типів туалетів, пісуарів і унітазів; 
b) стоки з медичних приміщень (амбулаторій, лазаретів і т.п.) через 

розташовані в таких приміщеннях раковини, ванни і шпігати; 
c) стоки з приміщень, в яких містяться живі тварини; 
d) інші стічні води, якщо вони змішані з перерахованими вище стоками. 
2. «Збірний танк» означає танк, який використовується для збору і 

зберігання стічних вод. 
Правило 2. Застосування 

 
Положення цього Додатка застосовуються: 
a) (i) до нових суден валовою місткістю 200 рег. т і більше; 
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(ii) до нових суден валовою місткістю менше 200 рег. т, яким дозволяється 
перевозити більше 10 осіб; 

(iii) до нових суден, для яких валова місткість не заміряється і яким 
дозволяється перевозити більше 10 осіб; 

b) (i) до існуючих суден валовою місткістю 200 рег. т і більше через 10 
років після вступу в силу цього Додатка; 

(ii) до існуючих суден валовою місткістю менше 200 рег. т, яким 
дозволяється перевозити більше 10 осіб, через 10 років після вступу в силу 
цього Додатка; 

(iii) до існуючих суден, для яких валова місткість не заміряється і яким 
дозволяється перевозити більше 10 осіб, через 10 років після вступу в силу 
цього Додатка. 

Правило 8. Скидання стічних вод 
 

1. За умови дотримання винятків, передбачених положеннями правила 9 
цього Додатка, скидання в море стічних вод забороняється, крім випадків, коли: 

a) судно скидає подрібнені і знезаражені стічні води на відстані більше 4 
морських миль від найближчого берега, використовуючи систему, схвалену 
Адміністрацією відповідно до підпункту 1 (а) правила 3, або скидає 
неподрібнені і незнезаражені стічні води на відстані більше 12 морських миль 
від найближчого берега за умови, що в будь-якому випадку накопичені в 
збірних танках стічні води скидаються не миттєво, а поступово, коли судно 
знаходиться в дорозі, маючи швидкість не менше 4 вузлів. Інтенсивність 
скидання схвалюється Адміністрацією на основі нормативів, розроблених 
Організацією; або 

b) на судні діє схвалена установка для обробки стічних вод, яка засвідчена 
Адміністрацією в тому, що вона задовольняє експлуатаційним вимогам, 
передбаченим підпунктом 1 (a) (i) правила 3 цього Додатка, і 

(i) результати випробувань установки занесені в видане судну Міжнародне 
свідоцтво про запобігання забрудненню стічними водами (1973 г.); 
(ii) крім того, стік не дає видимих плаваючих твердих частинок і не 
викликає зміни кольору навколишньої води; або 
с) судно знаходиться в водах, що знаходяться під юрисдикцією будь-якої 

держави, і скидає стічні води відповідно до менш суворих вимог, які можуть 
бути встановлені цією Державою. 

2. Якщо стічні води змішані з відходами або іншими забрудненим водами, 
скидання яких підпадає під інші вимоги, то застосовуються більш суворі 
вимоги. 

Правило 9. Винятки 
 

Правило 8 цього Додатка не застосовується: 
a) до скидання стічних вод з судна з метою забезпечення безпеки судна та 

людей, які знаходяться на його борту, або порятунку людського життя на морі; 
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b) до скидання стічних вод в результаті пошкодження судна або його 
обладнання за умови, що до і після того, що сталося пошкодження були 
прийняті всі розумні запобіжні заходи для запобігання або зведення до 
мінімуму такого скидання. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Перерахуйте основні правила попередження забруднень навколишнього 

середовища шкідливими речовинами, які перевозяться в упаковці. 
2. Визначте вимоги і стандарти упаковки, маркування і документації. 
3. Які значення ЛК50  (при 96 год.) установлені для риб для категорії "Велика 

небезпека 1", а також "Хронічна токсичність 1" для речовин, які швидко 
розкладаються? 

4. Які значення ЛК50  (при 96 год.) установлені для риб для категорії 
"Хронічна токсичність 1", а також "Хронічна токсичність 2" для речовин, 
які нешвидко розкладаються? 

5. Які значення ЭК50  (при 48 год.) установлені для ракоподібних для 
категорії "Хронічна токсичність 2" для речовин, які швидко 
розкладаються? 

6. Які значення ЭК50  (при 48 год.) установлені для ракоподібних для 
категорії "Хронічна токсичність 2" для речовин, які нешвидко 
розкладаються?  

7. Які гранично припустимі значення змісту сірки допускаються в рідкому 
паливі для суден, експлуатованих до 1 січня 2020 року: а) за межами 
районів контролю викидів і б) в особливих районах? 

8. Що означають нові поняття 5bіs, 7bіs і 7ter,  які визначені в Резолюції 
Комітету ІMO MEPC.200 (62)? 

9. Для суден якої довжини і якою валовою місткістю потрібна наявність на 
судні Декларації про протиобрастаючи системи, яка запропонована в 
Резолюції Комітету ІMO MEPC.208 (62)? 

10. Перерахуйте основні правила попередження забруднень навколишнього 
середовища стічними водами. 

11. До яких суден і якою валовою місткістю застосовуються Правила Додатки 
IV МАРПОЛ? 

12. Відповідно до Вимог МАРПОЛ, які встановлені Правила скидання стічних 
вод з суден? 
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Лекція 6. Правила запобігання забруднення сміттям із суден 
(Додаток V МАРПОЛ 73/78) 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
6.1 Види забруднень морського середовища і правова база запобігання 
забруднень. 
6.2 Правила запобігання забруднення сміттям із суден за межами 
особливих районів. 
6.3 Правила запобігання забруднення сміттям із суден в межах особливих 
районів. 
6.4 Порядок обробки та зберігання сміття на борту суден. 

Питання для самоконтролю 
 

6.1 Види забруднень морського середовища і правова база 
запобігання забруднень 

 
На транспортних судах сміття, як джерело забруднення моря, може 

утворюватись в процесі: 
– перевалки вантажів, в результаті якої з'являються відходи сепарації; 
– технічного обслуговування – ремонту механізмів і пристроїв (відходи 

ізоляції, іржа, накип, нагар, використані ганчірки, непридатні деталі, 
обрізки металу, картону, деревини, різних натуральних і синтетичних 
матеріалів); 

– повсякденного санітарно-гігієнічного догляду за житловими і 
службовими приміщеннями (побутове сміття); 

– харчування екіпажу і пасажирів – утворюються відходи зберігання 
продуктів (упаковка, непридатні харчові продукти), їх обробки для 
прийому всередину (головним чином, очищення) і залишки їжі. 

Харчові відходи суден закордонного плавання та іноземних судів належать 
до особливих суднових відходів, так як вони є джерелом небезпечних 
захворювань людей, тварин і можуть стати причиною епідемії і епізоотії. 

Утворене в процесі експлуатації судна сміття можна розділити на три 
основні категорії: 

Відповідно до резолюції Комітету по захисту морського середовища  
МЕРС.201 (62) IMO (КЗМС ММО) від 07.2011 р. сміття розділене на 9 
категорій: 

А. Пластмаси; В. Харчові відходи; C. Побутові відходи (наприклад, 
паперові вироби, ганчір'я, скло, метал, пляшки, посуд і т.д.); D. Відпрацьовані 
масла; Е. Зола від інсинераторів; F. Операційні відходи; G. Залишки вантажу; 
H. Туші тварин; I. Рибальські снасті. Заборонено скидати за борт: папір, скло, 
попіл, ганчір'я, неподрібнені харчові відходи.  

(Вимоги почали діяти з 1-го січня 2013 року). 
Забруднення морського середовища може також бути здійснено 

похованням в морському середовищі. 
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Поховання визначається як будь-яке навмисне: 
1) видалення відходів або інших матеріалів з транспортних засобів/ 

конструкцій; 
2) знищення транспортних засобів/конструкцій. 
Такі дії не вважаються похованням при двох умовах:  
а) якщо вони є результатом нормальної експлуатації транспортних засобів / 

конструкцій;  
б) поховання матеріалів здійснюється для інших цілей, ніж їх просте 

видалення. При цьому під транспортними засобами розуміються морські 
транспортні засоби та повітряні транспортні засоби. 

Стаття 12 Конвенції про захист Чорного моря від забруднення містить 
обов'язки щодо скорочення і збереження під контролем забруднення морського 
середовища, які можуть застосовуватися до суден, що плавають під їх 
прапором Конвенції. Правове регулювання суспільних відносин з поховання в 
морському середовищі здійснюється згідно Протоколу про захист морського 
середовища Чорного моря від забруднень, викликаних похованням, до 
Конвенції про захист Чорного моря від забруднення. 

Важливим є положення про обов'язок держав-учасниць Конвенції про 
захист Чорного моря від забруднення: не дозволяти фізичним або юридичним 
особам нечорноморських держав здійснювати поховання в районах, що 
знаходяться під юрисдикцією чорноморських держав. 

Пункт 3 ст. 210 Конвенції ООН з морського права встановлює обов'язок 
мати дозвіл на поховання від компетентних органів відповідних держав. Пункт 
5 цієї статті Конвенції ООН з морського права забороняє здійснювати 
поховання в межах територіального моря, виключної (морської) економічної 
зони або на континентальному шельфі без явно вираженої попередньої згоди 
прибережної держави. 

При цьому береться до уваги географічний фактор, зокрема те, що 
прибережна держава досліджує це питання разом з іншими державами, які 
можуть зазнати збитків від такого поховання. Національне законодавство 
України конкретизувало зазначену міжнародну норму, встановивши загальну 
заборону поховання відходів або інших матеріалів і предметів в межах її 
виключної (морської) економічної зони. 

 
Визначення понять 

 
1. «Сміття» означає всі види продовольчих, побутових і експлуатаційних 

відходів (виключаючи свіжу рибу і її залишки), які утворюються в процесі 
нормальної експлуатації судна і підлягають постійному або періодичному 
видаленню, за винятком речовин, визначення або перелік яких наведено в 
інших Додатках до цієї Конвенції. 

3. «Особливий район» означає морський район, де за визнаними 
технічними причинами, що належать до його океанографічних і екологічних 
умов, і специфіці судноплавства по ньому необхідно прийняття особливих 
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обов'язкових методів запобігання забруднення моря сміттям. Особливими 
районами є райони, перераховані в правилі 5 цього Додатка. 

 
 

6.2 Правила запобігання забруднення сміттям із суден 
за межами особливих районів  

(Додаток V МАРПОЛ, набув чинності з 31.12.89 р. 
 

Правило 3. Видалення сміття за межами особливих районів 
 
1 За умови дотримання винятків, передбачених положеннями правил 4, 5 і 

6 цього Додатка: 
a) забороняється викидання в море усіх видів пластмас, включаючи 

синтетичні троси, синтетичні рибальські мережі, пластмасові мішки для сміття і 
золу з інсинераторів, що утворюється в результаті спалювання виробів з 
пластмаси, які можуть містити токсичні залишки або залишки важких металів, 
але не обмежуючись ними; 

b) викидання в море перерахованих нижче видів сміття проводиться 
настільки далеко від найближчого берега, наскільки це реально, але в будь-
якому випадку таке скидання забороняється, якщо відстань від найближчого 
берега становить менше: 

(i) 25 морських миль для сепараційних, обшивальних і пакувальних 
матеріалів, які володіють плавучістю; 

(ii) 12 морських миль для харчових відходів та іншого сміття, включаючи 
вироби з паперу, ганчір'я, скло, метал, пляшки, черепки і аналогічні відходи; 

c) викидання в море сміття, зазначеного в підпункті (b) (ii) цього правила, 
може бути дозволено, якщо таке сміття пропущене через подрібнювач або 
млиновий пристрій, і воно проводиться настільки далеко від найближчого 
берега, наскільки це реально, але в будь-якому випадку забороняється, якщо 
відстань до найближчого берега менше 3 морських миль. Таке подрібнене або 
розмелене сміття повинно проходити через гуркіт з отворами розміром не 
більше 25 мм. 

2. Якщо сміття змішано з іншими відходами, видалення або скидання яких 
підпадає під інші вимоги, то застосовуються більш суворі вимоги. 

 
Правило 4. Особливі вимоги до видалення сміття 

 
1. За умови дотримання винятків, передбачених положеннями пункту 2 

цього правила, забороняється викидання будь-яких, що підпадають під дію 
цього Додатка, матеріалів зі стаціонарних або плавучих платформ, зайнятих 
розвідкою, розробкою та пов'язаними з ними процесами обробки в море 
мінеральних ресурсів морського ложа, а також з усіх інших суден, 
ошвартованих у таких платформ або знаходяться в межах 500 м від них. 
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2. Дозволяється скидання в море харчових відходів, пропущених через 
подрібнювач або млиновий пристрій, з таких стаціонарних або плавучих 
платформ, розташованих на відстані більше 12 морських миль від берега, і з 
усіх інших суден, ошвартованих у таких платформ або тих, що знаходяться в 
межах 500 м від них. Такі подрібнені або розмелені харчові відходи повинні 
проходити через гуркіт з отворами розміром не більше 25 мм. 

 
 

6.3 Правила запобігання забруднення сміттям із суден 
в межах особливих районів  

 
Правило 5. Видалення сміття в межах особливих районів 

 
1. Для цілей цього Додатка особливими районами є район Середземного 

моря, район Балтійського моря, район Чорного моря, район Червоного моря і 
«Район заток», район Північного моря і Антарктичний район, район басейну 
Карибського моря, включаючи Мексиканську затоку і Карибське море. 

2. За умови дотримання винятків, передбачених положеннями правила 6 
цього Додатка: 

a) забороняється викидання в море: 
(i) всіх видів пластмас, включаючи синтетичні троси, синтетичні 

рибальські мережі, пластмасові мішки для сміття і золу з інсинератору, що 
утворюється в результаті спалювання виробів з пластмаси, які можуть містити 
токсичні залишки або залишки важких металів, але не обмежуючись ними; і 

(ii) будь-якого іншого сміття, включаючи вироби з паперу, ганчір'я, скло, 
метал, пляшки, черепки, сепараційні, обшивальні і пакувальні матеріали; 

b) за винятком передбаченого в підпункті (c) цього пункту викидання в 
море харчових відходів повинно проводиться настільки далеко від берега, 
наскільки це реально, але в будь-якому випадку не ближче 12 морських миль 
від найближчого берега. 

c) викидання в районі басейну Карибського моря харчових відходів, 
пропущених через подрібнювач або млиновий пристрій, повинно проводитися 
настільки далеко від берега, наскільки це реально, але в будь-якому випадку, 
що не підлягає правилу 4, не ближче 3 морських миль від найближчого берега. 
Такі подрібнені або розмелені харчові відходи повинні проходити через гуркоті 
отворами розміром не більше 25 мм. 

3. Якщо сміття змішане з іншими відходами, видалення або скидання яких 
підпадає під інші вимоги, то застосовуються більш суворі вимоги. 

 
Правило 6. Винятки 

 
Правила 3, 4 і 5 цього Додатка не застосовуються: 
a) до видалення сміття з судна з метою забезпечення безпеки судна та 

знаходяться на його борту, або порятунку людського життя на морі; 
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b) до видалення сміття в результаті пошкодження судна або його 
обладнання за умови, що до і після того, що сталося пошкодження були 
прийняті всі розумні запобіжні заходи для запобігання або зведення до 
мінімуму такого скидання; 

c) до аварійної втрати синтетичних рибальських сіток за умови, що були 
прийняті всі розумні запобіжні заходи для запобігання такої втрати. 

 

6.4 Порядок обробки та зберігання сміття на борту суден 

Обмеження щодо скидання сміття з суден, наведені в Додатку V, коротко 
викладаються в таблиці 1. Хоча скидання в море самого різного суднового 
сміття на певному віддаленні від найближчого берега і дозволяється, за 
винятком особливих районів, слід віддавати перевагу видаленню сміття в 
берегові приймальні споруди. 

З метою відповідності таким обмеженням потрібні персонал, обладнання 
та порядок дій зі збирання, сортування, обробки, зберігання та видалення 
сміття. Міркування економії і порядку дій, що пов'язані з цими заходами, 
включають вимоги по приміщеннях для зберігання, витрати по забезпеченню 
санітарних норм, утримання обладнання та персоналу, а також портові збори за 
послуги з видалення сміття. 

З метою забезпечення найбільш ефективного порядку обробки та 
зберігання рекомендується, щоб оператори суден розробляли плани обробки 
сміття, які можуть включатися у керівництва для екіпажу та керівництва по 
експлуатації судна. У таких посібниках повинні вказуватися обов'язки екіпажу 
(включаючи особу командного складу, що здійснює контроль над станом 
навколишнього середовища), а також заходи, пов'язані з усіма аспектами 
обробки і зберігання сміття на борту судна. Заходи з обробки утвореного на 
судні сміття можна розділити на чотири стадії: збір, переробка, зберігання та 
видалення.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Перерахувати види забруднень навколишнього середовища. 
2. Яка існує правова база щодо запобігання забруднення навколишнього 

середовища? 
3. Перерахуйте основні правила попередження забруднень навколишнього 

середовища сміттям.  
4. Які встановлені Правила щодо скидання сміття за межами особливих 

районів? 
5. Які встановлені Правила щодо скидання сміття в межах особливих 

районів? 
6. Опишіть вимоги до сепарації сміття.  
7. Які існують особливі вимоги МАРПОЛ з видалення сміття з суден? 
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Лекція 7. Правила запобігання забруднення атмосфери із суден 
(Додаток VI МАРПОЛ 73/78) 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
7.1 Забруднення атмосфери світового океану. 
7.2 Вимоги з контролю викидів оксиду азоту (NOх). 
7.3 Вимоги з контролю викидів сірки (SOx). 
7.4 Вимоги до якості рідкого палива. 

Питання для самоконтролю 
 

7.1 Забруднення атмосфери світового океану  
 
В атмосфері в газоподібному та аерозольному станах постійно знаходяться 

забруднюючі речовини, які негативно впливають на всі живі організми, 
спричиняючи різноманітні захворювання, зокрема онкологічні. Підвищений 
рівень забруднення атмосферного повітря, як результат тривалого або 
короткочасного впливу шкідливих речовин (особливо токсичних), може в 
певній мірі збільшувати захворюваність та смертність населення, погіршувати 
процес лікування й одужання, викликати подразнення слизових оболонок ока й 
носоглотки, респіраторні захворювання, порушення функцій дихання та 
зниження працездатності.  

Токсичні речовини, зокрема важкі метали (ртуть, свинець, кадмій, цинк, 
мідь, миш'як), потрапляють у повітря разом з вихлопними газами, а потім з 
дощами до морської води. Під впливом морських течій забруднення швидко 
розповсюджуються у водному середовищі. Поля таких забруднень інтенсивно 
формуються у прибережних водах промислових центрів, у районах 
нафтовидобутку та інтенсивного судноплавства. 

Для морських біоценозів найбільш небезпечні ртуть, свинець і кадмій, які 
містяться в продуктах згоряння палив, у відходах підприємств промисловості і 
морського транспорту та довго зберігають токсичність.  

Потрапивши в морську воду, важкі метали концентруються головним 
чином у поверхневій плівці, в придонних осадках та в біоті. Особливе значення 
має поверхнева плівка товщиною 50...500 мкм, де проходять усі рівноважні 
процеси масообміну між водою та атмосферою.  

 
Правила запобігання забрудненню атмосфери з суден 

(Додаток VI МАРПОЛ 73/78, набув чинності з 01.01.05 р.) 
 

Озоноруйнівні речовини (Правило 12) 
1. З урахуванням положень правила 3 будь-які навмисні викиди озоноруйнівних 
речовин забороняються. Навмисні викиди включають викиди, що відбуваються 
в ході технічного обслуговування, ремонту або переміщення систем або 
обладнання, однак навмисні викиди не включають мінімальні викиди, пов'язані 
з повторним уловлюванням або рециркуляцією озоноруйнівної речовини. 
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Викиди, які є результатом витоків озоноруйнівної речовини, незалежно від 
того, є ці витоки навмисними чи ні, можуть регулюватися Сторонами 
Протоколу 1997 року. 

 
7.2 Вимоги з контролю викидів оксиду азоту (NOх) (Правило 13) 

 
1. (a) Справжнє правило застосовується до: 

(і) кожного дизелю з вихідною потужністю понад 130 кВт, який 
встановлений на судні, побудованому 1 січня 2000 року або які після 
цієї дати; і 
(іi) кожному дизелю з вихідною потужністю понад 130 кВт, який 
піддається істотному переобладнання 1 січня 2000 року або які після 
цієї дати. 

(b) Це правило не застосовується до: 
(i) аварійних дизелів, дизелів, встановлених на рятувальних шлюпках і 
будь-якого пристрою або обладнання, призначеного для використання 
виключно в разі аварійної ситуації; і 
(ii) двигунів, встановлених на судах, зайнятих виключно в рейсах в 
межах вод, що знаходяться під суверенітетом або юрисдикцією 
держави, під прапором якої судно має право плавати, за умови, що 
такі двигуни підпадають під альтернативну міру контролю викидів 
NOx встановлену Адміністрацією. 

(c) Незважаючи на положення підпункту (a) цього пункту, Адміністрація 
може допустити виключення застосування цього правила до будь-
якого дизелю, який встановлений на судні, побудованому, або на 
судні, що піддається суттєвому переобладнанню до дати набрання цим 
Протоколом чинності, за умови, що судно зайняте виключно в рейсах 
в порти або до прибережних терміналів в межах держави, під 
прапором якої воно має право плавати. 

2. (a) Для цілей цього правила «істотне переобладнання» означає 
модифікацію двигуна, при якій: 

(i) двигун замінюється новим двигуном, побудованим 1 січня 2000 
року, або після цієї дати, або 
(ii) двигун піддається будь-якої істотної модифікації, як визначено в 
Технічному Кодексі NOx, або 
(iii) максимальна тривала вихідна потужність двигуна збільшена 
більш ніж на 10 %. 

(b) Викиди NOx, які є результатом модифікацій, згаданих в підпункті (а) 
цього пункту, повинні документуватися відповідно до Технічного Кодексу по 
NOx і схвалюватися Адміністрацією. 

3. З урахуванням правила 3 цього Додатка експлуатація кожного дизеля, на 
яку поширюється це правило, забороняється, за винятком випадків, коли викид 
окислів азоту (розрахований як повний зважений викид NO2) з дизеля не 
перевищує межі встановлених норм.  
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7.3 Вимоги з контролю викидів сірки (SOx) 
(Правило 14) 

Загальні вимоги 
1. Вміст сірки в будь-якому рідкому паливі, що використовується на судні, 

не перевищує 4,5 % маc. 
2. Середній світовий вміст сірки в залишковому рідкому паливі, що 

поставляється для використання на суднах, контролюється з урахуванням 
керівництва, яке повинно бути розроблено Організацією. 

 
Вимоги в межах Районів Контролю викидів SOx 

3. Для цілей цього правила Райони Контролю Викидів SOx включають: 
(a) район Балтійського моря, як він визначений у Правилі 10 (1) (b) 
Додатка I; і 
(b) будь-який інший морський район, включаючи портові райони, 
призначені Організацією відповідно до критеріїв і процедур 
призначення Району Контролю Викидів SOx щодо запобігання 
забруднення атмосфери з суден, які містяться в доповненні III до 
цього Додатка. 

4. При знаходженні судів в межах Районів Контролю викидів SOx 
виконується принаймні одна з таких умов: 

(a) вміст сірки в рідкому паливі, що використовується на судах в Районі 
Контролю Викидів SOx, не перевищує 1,5 % маc; 

(b) застосовується система очищення вихлопних газів, схвалена 
Адміністрацією з урахуванням керівництва, яке повинно бути розроблено 
Організацією, для зменшення загального викиду оксидів сірки з суден, 
включаючи як допоміжні, так і головні рухові установки, до величини 6,0 г 
SOx/кВт/ч менш, розрахованої як повна вага викиду двоокису сірки. Стоки 
відходів в результаті використання такого обладнання не повинні скидатися в 
закритих портах, гаванях та естуаріях, якщо судно не може ретельно 
задокументувати, що такі стоки відходів не чинять негативного впливу на 
екосистеми таких закритих портів, гаваней і естуаріїв, на основі критеріїв, 
представлених Організації владою держави порту. Організація розсилає 
критерії всім Сторонам Конвенції; або 

(с) застосовується будь-який інший технологічний метод, який піддається 
перевірці і здійснюється для обмеження викидів SOx до рівня, еквівалентного 
рівню, описаному в підпункті (b). Ці методи схвалюються Адміністрацією з 
урахуванням керівництва, яке повинно бути розроблено Організацією. 

5. Вміст сірки в рідкому паливі, згаданий в пункті (1) і підпункті (4) (a) 
цього правила, документується постачальником, як потрібно Правилом 18 
цього Додатка. 

6. На судах, у яких упроваджено види рідкого палива для відповідності з 
пунктом 4 (a) цього Правила, передбачається достатній час для того, щоб до 
входження в Район Контролю Викидів SOx, система подачі рідкого палива була 
повністю промита від всіх видів палива з вмістом сірки більше 1,5 % маc. 



ГАВРИЛОВ О.В. Конспект лекцій з дисципліни "Запобігання забрудненню морського середовища" 
 

53 
 

Обсяг низькосірчистого палива (вміст сірки менш або дорівнює 1,5 %) в 
кожному танку, а також дата, час і місцезнаходження судна після завершення 
операції по заміні палива реєструються в судновому журналі, запропонованому 
Адміністрацією. 

7. Протягом перших дванадцяти місяців безпосередньо після вступу в силу 
цього Протоколу або поправки до цього Протоколу, яка призначає конкретний 
Район Контролю Викидів SOx згідно з пунктом 3 (b) цього Правила, суду, що 
входять в Район Контролю Викидів SOx, згаданий в підпункті 3 (a) цього 
правила або призначений згідно з пунктом 3 (b) цього Правила, звільняються 
від виконання вимог пунктів 4 і 6 цього правила і вимог пункту 5 цього 
правила, в тій мірі, в якій вони відносяться до підпункту 4 (a) цього Правила. 

 
Норми викидів окислів сірки, SOx 

Контроль викидів окислів сірки проводиться в певних зонах контролю 
викиду (SECA, ECA) і включає в себе райони Балтійського моря, Північного 
моря, Північноамериканську область, територіальні води США і Карибський 
басейн. 

У Додатку VI МАРПОЛ містяться обмеження на вміст сірки в мазуті в 
якості заходів для контролю викидів SOx (в зонах ECА, SECА): 

Поза ЕКА, створеної для обмеження викидів SOx і твердих частинок: 
1. 4,5 % масові до 1 січня 2012 року; 
2. 3,5 % масові після 1 січня 2012 року; 
3. 0,5 % масові після 1 січня 2020 року. 
В межах ЕКА, створеної для обмеження викидів SOx і твердих частинок: 
1. 1,5 % масові до 1 липня 2010 року; 
2. 1,0 % масові після 1 липня 2010 року; 
3. 0,1 % масові після 1 січня 2015 року. 
 

7.4 Вимоги до якості рідкого палива (Правило 18) 
 

(1) Рідке паливо для цілей згоряння, що поставляється і використовується 
на суднах, до яких застосовується цей Додаток, задовольняє наступним 
вимогам: 

(a) за виключення випадків, передбачених в підпункті (b): 
(i) рідке паливо є сумішшю вуглеводнів, отриманих в процесі переробки 
нафти. Це не перешкоджає включенню невеликої кількості добавок, 
призначених для поліпшення деяких робочих характеристик; 
(ii) рідке паливо не містить неорганічних кислот; 
(iii) рідке паливо, не включає додані речовини або хімічні відходи, які: 

(1) загрожують безпеці суден або негативно впливають на роботу 
механізмів, або 
(2) шкідливі для персоналу, або 
(3) в цілому сприяють додатковому забрудненню повітря; і 
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(b) рідке паливо для цілей згоряння, отримане іншими методами, ніж 
переробка нафти, не повинно: 

(i) містити сірку в кількості, що перевищує встановлену у правилі 14 
цього Додатка; 
(ii) приводити до того, щоб двигун перевищував межі викидів NOx 
встановлені в правилі 13 (3) (а) цього Додатка; 
(iii) містити неорганічну кислоту; і 
(iv) (1) загрожувати безпеці суден або негативно впливати на роботу 
механізмів, або (2) бути шкідливим для персоналу, або (3) в цілому 
сприяти додатковому забрудненню повітря. 

(2) Це правило не застосовується до вугілля в твердій формі або ядерного 
палива. 

(3) Що стосується кожного судна, яке підпадає під дію правил 5 і 6 цього 
Додатка, докладні відомості про рідке паливо для цілей згоряння, поставленому 
і використовуваному на борту, реєструються за допомогою накладної на 
поставку бункерного палива, яка містить щонайменше інформацію, 
встановлену в доповненні V до цього Додатка. 

(4) Накладна на поставку бункерного палива зберігається на борту судна в 
такому місці, щоб бути легкодоступною для перевірки в будь-який розумний 
час. Вона зберігається протягом трьох років з поставки рідкого палива на судно. 

(6) Накладна на поставку бункерного палива супроводжується типовою 
пробою поставленого палива з урахуванням керівництва, яке повинно бути 
розроблено Організацією. Проба повинна бути опечатана і підписана 
представником постачальника і капітаном або особою командного складу, 
відповідальною за операцію з бункерування, після завершення операції з 
бункерування і зберігатися під контролем судна доти, поки рідке паливо не 
буде в значній мірі використано, але в будь-якому випадку в протягом не 
менше дванадцяти місяців з моменту поставки. 

(7) Сторони Протоколу 1997 року зобов'язуються забезпечувати, щоб 
призначені ними належні влади: 

(a) вели реєстр місцевих постачальників рідкого палива; 
(b) вимагали від місцевих постачальників надавати накладну на поставку 
бункерного палива і пробу, які вимагає це державне правило, завірені 
постачальником рідкого палива в тому, що рідке паливо задовольняє 
вимогам правил 14 і 18 цього Додатка; 
(c) вимагали від місцевих постачальників зберігати копію накладної на 
поставку бункерного палива протягом, щонайменше 3 років для 
інспекції та перевірки державою порту якщо це буде необхідно; 
(d) робили відповідні дії щодо постачальників рідкого палива, які, як 
встановлено, поставили рідке паливо, яке не відповідає зазначеному в 
накладній на поставку бункерного палива; 
(e) інформували Адміністрацію про будь-якому судні, яке приймає рідке 
паливо, яке, як встановлено, не відповідає вимогам правил 14 і 18 цього 
Додатка; і 
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(f) інформували Організацію для повідомлення Сторонам Протоколу 
1997 року про всі випадки невиконання постачальниками рідкого палива 
вимог, встановлених в правилах 14 та 18 цього Додатка. 

(8) У зв'язку з перевірками держави порту, проведеними Сторонами 
Протоколу 1997 року, Сторони далі зобов'язуються: 

(a) інформувати Сторону або державу, яка не є Стороною, в рамках 
юрисдикції яких була видана накладна на поставку бункерного палива, 
про всі випадки поставки рідкого палива, яке не відповідає вимогам, 
надаючи всю відповідну інформацію; і 
(b) забезпечувати прийняття відповідних корегувальних заходів для 
приведення встановленого рідкого палива, яке не відповідає вимогам, у 
відповідність таким вимогам. 

 
7.5 Вимоги Технічного Кодексу з контролю емісії оксидів азоту 

судновими дизельними двигунами 
 
На дипломатичній конференції держав-членів Міжнародної конвенції 

щодо запобігання забрудненню із суден (MARPOL 73/78), що відбулася 
26.09.1997 був прийнятий розроблений Міжнародною морською організацією 
(IMO) директивний документ «Технічний Кодекс щодо викидів оксидів азоту 
від суднових дизельних двигунів» (далі Кодекс ). 

Правила IMO або, іншими словами, «Технічний Кодекс щодо викидів 
оксидів азоту від суднових дизельних двигунів», як випливає з назви документа, 
накладає обмеження поки тільки на емісію оксидів азоту (викид NOx). 

Кодекс являє собою Міжнародний стандарт, який встановлює порядок і 
правила сертифікації суднових дизелів на підприємстві-виробнику і на борту 
судна на відповідність нормам викидів NOx організацією, уповноваженою 
Урядом країни (класифікаційним товариством країни). 

Під дію Кодексу підпадають суднові дизелі потужністю понад 130 кВт, 
призначені для установки або встановлені на будь-яких судах, місткістю 400 і 
більше реєстрових тонн, підпорядкованих правилам щодо запобігання 
забруднення повітря з суден, які входять до Додатку IV MARPOL 73/78. Його 
вимоги повинні бути забезпечені насамперед виробниками суднових дизелів. 

Викид оксидів азоту в атмосферу при згорянні палива завдає найбільшої 
шкоди, порушуючи в природі дуже крихку природну рівновагу. Саме тому, 
екологи і законодавці наполягають на контролі, в першу чергу, викидів NOx. 
IMO на основі проведених досліджень заклало в Кодексі вимоги по обмеженню 
викидів окислів азоту. 

31 березня – 4 квітня 2008 року в Лондоні відбулася 57-я сесія Комітету 
ІМО по захисту морського середовища, на якій були внесені поправки щодо 
обмеження норм викидів окислів азоту в суднових дизелях. 

Відповідно до цих поправок, експлуатація суднового дизельного двигуна, 
який був встановлений на судні, побудованому 1 січня 2016 року або після цієї 
дати ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, за винятком випадків, коли викид окислів азоту 
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(розрахований як повний викид NO2) з двигуна знаходиться в наступних межах, 
де n – номінальна частота обертання двигуна (оберти колінчастого вала в 
хвилину): 

3,4 г/кВт ∙ год при n менше 130 об/хв; 
2,0 г/кВт ∙ год при n більше 2000 об/хв. 

Залежно від швидкості обертання колінчастого вала суднового дизеля, 
розрахунок вмісту оксидів азоту в вихлопних газах суднового дизеля на судах, 
побудованих починаючи з 01.01.2016 року проводиться за такою формулою: 

 
9,0 х n(-0,2) г/кВт ∙ год, 

при n, що дорівнює або більше 130, але менше 2000 об/хв; 
де n – номінальна частота обертання двигуна (оберти колінчастого вала в 

хвилину). 
При використанні палива складається з суміші вуглеводнів отриманих в 

процесі переробки нафти, метод випробування і методи вимірювань 
відповідають Технічному кодексу по NOx, з урахуванням випробувань і вагових 
коефіцієнтів, зазначених в доповненні II до цього Додатка. 

(b) незважаючи на положення підпункту (a) цього пункту, експлуатація 
дизеля дозволяється, коли: 

(i) для зменшення суднових викидів NOx щонайменше до меж, 
встановлених в підпункті (а), в двигуні застосовується система 
очищення вихлопних газів, яка схвалена Адміністрацією відповідно 
до Технічного кодексу по NOx, або 
(ii) для зменшення суднових викидів NOx на судні, щонайменше, до 
меж, встановлених в підпункті (а) цього пункту застосовується будь-
які інші еквівалентні, схвалені Адміністрацією, беручи до уваги 
відповідне керівництво, яке повинно бути розроблено Організацією. 

 
Питання для самоконтролю 

 
8. Опишіть вимоги, критерії та заходи контролю з попередження 

забруднення атмосфери. 
9. Які речовини і хімічні елементи є найбільш небезпечними 

забруднювачами світового океану? 
10. Які речовини сприяють руйнуванню озонового шару Землі? 
11. Вказати вимоги до суднового дизеля з контролю викидів оксиду азоту 

(NOх). 
12. Вказати вимоги до суднового дизеля з контролю викидів оксиду сірки 

(SOх). 
13. Вказати вимоги до якості рідкого дизельного палива. 
14. За якою формулою розраховується гранично допустимий викид NOx в 

залежності від швидкості обертання колінчастого вала дизеля в хвилину? 
15. Які в даний час встановлені норми викидів оксиду сірки: а) в зонах 

контролю; б) за їх межами при експлуатації суднового двигуна? 
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Лекція 8. Екологія і сертифікація суднових дизелів 
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
8.1 Основні компоненти шкідливих викидів з відпрацьованими газами. 
8.2 Сертифікація суднових дизелів на відповідність нормам викидів 
окислів азоту. 

Питання для самоконтролю 
 

8.1 Основні компоненти шкідливих викидів з відпрацьованими газами 
 
Серед суднових енергетичних установок найбільшого поширення набули 

двигуни внутрішнього згоряння із запалюванням палива від стиснення – дизелі. 
Дизелі забезпечують високу агрегатну потужність і економічність, великий 
моторесурс і можливість застосування різноманітного рідкого і газоподібного 
палива. 

У практиці експлуатації суднових дизелів часто доводиться вирішувати 
питання, які пов'язані з оцінкою допустимості та економічної ефективності 
застосування того чи іншого палива. Для цього необхідно мати інформацію про 
властивості палива і їх вплив на параметри робочого процесу і працездатність 
деталей циліндропоршневої групи. До найважливіших експлуатаційних 
властивостей в першу чергу відносяться: в'язкість, щільність, температура 
спалаху і застигання, зміст різних компонентів і ін. 

В даний час посилюються вимоги до токсичності випускних газів дизелів. 
Прийнято низку міжнародних і вітчизняних стандартів щодо обмеження 
шкідливих викидів. Екологічні параметри дизелів багато в чому визначаються 
видом палива і роботою систем подачі палива низького і високого тиску. 

Забезпечення необхідних екологічних параметрів вимагає конструктивних 
змін паливної апаратури і експлуатаційного підходу. Однак і конструктивні 
зміни не завжди призводять до потрібного результату, і тоді доводиться 
застосовувати заходи, які навіть йдуть на шкоду економічності дизеля. 

Удосконалення паливної апаратури, перехід роботи дизеля на 
альтернативні палива і використання вторинних методів очищення випускних 
газів, в разі необхідності, дозволять забезпечити вимоги стандартів по 
токсичності та димності дизелів. 

Процес перетворення хімічної енергії палива в механічну роботу в 
циліндрі дизеля супроводжується вихлопом відпрацьованих газів в атмосферу. 
До категорії найбільш небезпечних забруднювачів, що містяться в них, 
належать такі газоподібні речовини і частинки, що викидаються з випускними 
газами: оксиди азоту NOx, що утворюються в циліндрах дизеля при температурі 
вище 1500 ºС, коли азот стає хімічно активним газом; окис вуглецю СО і 
двоокис вуглецю СО2, які утворюються в результаті згоряння палива; сірчистий 
і сірчаний ангідриди, SO2 і SO3, що утворюються в результаті окислення 
присутньої в паливі сірки; продукти неповного згоряння палива; агломерація 
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дрібних частинок в повному обсязі згорілого палива, частки не повністю 
згорілого масла, сажі та ін. 

Таким чином, для того, щоб зменшити вміст в випускних газах оксидів 
азоту, необхідно: створення в камері згоряння умов, при яких не відбувається 
інтенсифікація процесу утворення хімічно активного азоту; забезпечення 
максимально допустимої інтенсифікації процесу окислення вуглеводнів 
(палива) в камері згоряння. 

Окис вуглецю (СО) утворюється в результаті неповного згоряння палива, 
що вказує на недостатньо ефективне протікання робочого процесу в камері 
згоряння дизеля. До основних причин неповного згоряння палива відносяться: 
– низькі експлуатаційні властивості застосовуваного палива; 
– порушення в регулюванні подачі палива в камеру згоряння дизеля; 
– незадовільний стан паливоподаючої системи і деталей ЦПГ /циліндрово-

поршневої групи/(нагар на розпилювачі форсунок, утворення 
неприпустимих відкладень в газовипускному тракті, втрата рухливості 
поршневих кілець, зношеність деталей паливної апаратури і ЦПГ). 

Утворення окису вуглецю і оксидів азоту пов'язані між собою прямо 
пропорційно, тобто чим більше зміст у випускних газах окису вуглецю, тим 
більше зміст і оксидів азоту. Утворення окису вуглецю як результат неповного 
згоряння палива вказує на неефективне використання останнього в процесі 
перетворення його потенційної енергії в дизелі. Окис вуглецю при нормально 
організованому робочому процесі, правильному виборі застосовуваного палива 
і необхідному технічному стані дизеля не утворюється і в випускних газах не 
присутній. 

Сірчистий і сірчаний ангідриди SO2 і SO3 утворюються в процесі згоряння 
палива, що містить сірку. Реакції окислення сірки в сірчастому SO2 і сірчаному 
SO3 ангідриди проходять з виділенням теплоти, тому вони беруть участь у 
виробленні перетвореної в дизелі корисної енергії. Чим вище частка сірчаного 
ангідриду SO3, тим більше виділяється теплової енергії. Однак викиди цих 
ангідридів з випускними газами є небезпечними речовинами для 
навколишнього середовища. 

Серед зазначених ангідридів найбільшу небезпеку становить сірчастий 
SO2, що викидається у вигляді газу, і в результаті подальшого окислення, що 
переходить в сірчаний ангідрид SO3. При температурі нижче 110 °С сірчаний 
ангідрид, з'єднуючись з парами води, утворює найбільш хімічно активну 
сірчану кислоту H2SО4. Сірчаний ангідрид утворюється в циліндрі дизеля, а 
сірчана кислота – ще в випускному тракті, і можлива її нейтралізація очисними 
пристроями. Тому в процесі згоряння палива необхідно забезпечити окислення 
сірки в сірчаний ангідрид. 

Загальна кількість змісту сірчистих речовин у випускних газах 
регламентується вмістом в паливі сірки, тому необхідно обмежити наявність 
сірки в застосовуваних паливах. 

Тверді продукти згорання палива (частки) в дизелі утворюються в 
результаті неповного окислення найбільш важких його компонентів, і в першу 
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чергу присутніх в ньому структурних (агрегативних) утворень: смолистих, 
смолисто-асфальтенових, смолисто-водяних, смолисто-твердих. Всі ці незгорілі 
структурні системи і складають основну масу твердих забруднень, що 
викидаються у вигляді сажі з випускними газами. 

Двоокис вуглецю СО2 є кінцевою газоподібною речовиною процесу 
перетворення потенційної енергії вуглеводневих енергоносіїв в енергетичних 
установках, зокрема в дизелях. На відміну від перерахованих речовин, що 
викидаються в складі випускних газів, виключити наявність у них двоокису 
вуглецю неможливо. Основна екологічно небезпечна дія двоокису вуглецю 
полягає в руйнуванні озонового шару і створення, таким чином, «парникового 
ефекту» на нашій планеті. 

Нешкідливі або нейтральні (СО2) речовини в сумі складають 99 % від 
загального обсягу випускних газів. Решта – менше 1 % (10000 частин на 
мільйон – проміле, ‰) – включають в себе оксиди азоту (NОх), сірки (SОх), окис 
вуглецю (СО), вуглеводні (СхНу) і частки (сажа, зола). 

Окис вуглецю, сажа і вуглеводні є результатом неповного згоряння палива. 
У зв'язку з великим надлишком повітря в відпрацьованих газах суднових 
дизелів їх небагато в порівнянні з їх кількістю в високооборотних 
автотракторних дизелях і особливо бензинових карбюраторних двигунах. 
Однак, деякі вуглеводні мають сильні канцерогенні властивості, тому, 
незважаючи на малу концентрацію, проблема зниження викиду цих 
компонентів актуальна. Такі хімічні речовини, як NOx, СО, SOx та ін., 
потрапляючи в атмосферу, порушують її природний екологічний баланс 
внаслідок утворення слабких кислот. 

Частка NOx і SО2 в відпрацьованих газах дизелів становить понад 80 % 
обсягу всіх шкідливих викидів, тому завдання зниження емісії цих компонентів 
становить основу проблеми створення екологічно чистих суднових дизелів. 
Зміст окислів сірки у відпрацьованих газах обумовлено наявністю сірки в 
паливі. При окисленні сірки в камері згоряння дизеля утворюються SО2 і SО3, 
причому переважно SO2 (співвідношення 15:1). Утворення оксидів азоту в 
камері згоряння дизеля обумовлено наявністю великої кількості азоту, кисню і 
високими температурами в окремих зонах розшарованого заряду. Окислення 
азоту починається при температурі вище 1227 °С, а при 2027 °С і більше 
реакція протікає досить швидко (час реакції близько 10-2 – 10-6 с). 

 
8.2 Сертифікація суднових дизелів на відповідність нормам 

викидів окислів азоту 
 
Кількість шкідливих викидів дизелем безпосередньо залежить від 

конструкції дизеля, тому судновласники не можуть мати істотного впливу на 
рівні цих викидів. Однак, під час експлуатації емісія шкідливих викидів 
безпосередньо залежить від виду використовуваного палива, дотримання 
регулювальних параметрів, стану паливної апаратури, системи подачі повітря і 
т.д., а також від застосування на судні вторинного методу зниження емісії. 
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У зв'язку з прийняттям відповідних законодавчих актів вводиться 
сертифікація суднових дизелів на відповідність викидів NOx. Метою Кодексу є 
встановлення відповідності цим нормам при огляді та сертифікації суднових 
дизелів. 

Факт відповідності суднового дизеля нормам Кодексу за результатами 
сертифікаційних випробувань, які проводить акредитована Регістром 
організація (акредитований може бути і виробник дизеля), засвідчується 
Регістром видачею двох міжнародних сертифікатів: 
– двигуну видається сертифікат «Про запобігання забруднення повітря 

двигуном» (EIAPP); 
– судну видається сертифікат «Про запобігання забруднення повітря» 

(IAPP). 
При цьому останній видається в ході огляду всіх встановлених на судні 

дизелів, потужністю понад 130 кВт. 
Кодекс передбачає наступні види оглядів суднових дизелів: початкове, 

періодичні та проміжні, а також позачергові (якщо наведені істотні 
конструктивні зміни дизеля). 

Сертифікація дизеля повинна проводитися на заводі-виробнику двигуна, 
але в особливих випадках може відбуватися на борту судна одночасно з 
початковим оглядом. Такі особливі випадки виникають, коли двигуни 
внаслідок їх розмірів, конструкції або режиму поставки не можуть бути 
сертифіковані на випробувальному стенді. 

Для огляду дизелів на відповідність нормам викидів NOx в Кодексі 
пропонується п'ять методів, а саме: 
– метод стендових випробувань з проведенням вимірів за вимогами 

Кодексу (відповідають ISO 8178-1); 
– метод вимірювань на борту судна в обсязі вимог, які пред'являються до 

стендових випробувань (для дизелів, які не отримали сертифікат EIAPP 
на заводі-виробнику); 

– метод звірки параметрів дизеля при первинному, періодичним і 
проміжним опосвідченнях, застосовуваний до дизелів, що мають 
сертифікат виробника, або дизелів, підданим конструктивним змінам, або 
регулюванням по відношенню до стану під час останнього огляду; 

– метод спрощених вимірів для двигунів, які не зазнали змін після 
установки на борту судна; 

– метод моніторингу, що застосовується тільки для періодичних та 
проміжних оглядів. 

Право вибору методу сертифікації і подальших оглядів закріплено за 
виробником дизеля, суднобудівником або судновласником. 

Якщо в результаті сертифікаційних випробувань виявляється 
невідповідність дизеля нормам викидів NOx, то може бути підібрано і 
встановлено обладнання для зниження викидів NOx. Таке обладнання, будучи 
встановленим, має визнаватися як суттєвий, невід'ємний компонент дизеля, і 
його наявність має бути зафіксовано в Технічному досьє двигуна (ТДД). Для 
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отримання сертифікату EIAPP дизелем в комплектації з обладнанням для 
зниження викидів необхідні повторні випробування, які допускається 
проводити методом спрощених вимірів. Відомості про обладнання для 
зниження викидів NOx повинні бути внесені в сертифікат EIAPP, а в ТДД 
повинні бути вказані процедури контролю нормальної роботи цього 
обладнання. 

ТДД – це новий документ, який являє собою екологічний паспорт 
суднового дизеля, готується його виготовлювачем, підлягає схваленню 
Регістром і потрібно для супроводу дизеля протягом всього терміну його 
суднової служби. 

Для забезпечення можливості огляду дизеля Регістром ТДД повинно 
містити, як мінімум, наступну інформацію: 
– ідентифікація всіх компонентів і регулювань дизеля, які впливають на 

викиди NOx; 
– ідентифікація повних діапазонів допустимих регулювань; повний опис 

пов'язаних з викидами NOx показників дизеля, включаючи номінальні 
значення потужності і частоти обертання; 

– опис процедур, призначених для підтвердження відповідності нормам 
викидів NOx при оглядах дизеля на судні; 

– копія звіту про сертифікаційних випробуваннях дизеля; 
– вказівки і обмеження для дизеля – члена сімейства або групи; 
– специфікація запасних частин, що дозволяє продемонструвати 

відповідність нормам емісії NOx; 
– сертифікат EIAPP. 

Система контролю і огляду дизеля на судні повинна забезпечувати 
простоту процедури і доступність для огляду та перевірки всіх контрольованих 
вузлів і регулювань, що ставить нові завдання конструктору при створенні 
дизеля. 

Сімейство серійних двигунів об'єднується спільністю їх основних 
конструктивних ознак, а саме: 

 тактність; 
 охолоджуюче середовище (повітря, вода, масло); 
 наявність наддуву; 
 тип палива (легке, важке, подвійне); 
 камера згоряння (відкрита, розділена); 
 органи газорозподілу (конфігурація і кількість клапанів або вікон, 

розташування в кришці або стінці циліндра); 
 тип паливної системи (розділена, розподільний або рядний насос, насос-

форсунка, газовий клапан та ін.); 
 можуть бути прийняті до уваги інші особливості; 
 рециркуляція відпрацьованих газів; 
 впорскування води або водопаливної емульсії; 
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 очищення відпрацьованих газів за рахунок відновного каталізатора, 
окисного каталізатора, термічного реактора, фільтра частинок і т.д. 

Як головний член сімейства двигунів повинен бути відібраний такий, 
конструктивні та інші особливості якого, відомі з інженерного аналізу і 
експериментальних досліджень, обумовлюють найбільш високий питомий   
середньозважений викид NOx (г/кВт ∙ год). Це вимагає детальних знань 
характеристик всіх двигунів, що включаються до складу сімейства. 
Допускається подання сімейства двома (і більше) головними двигунами. 

При виборі головного двигуна в сімействі Кодекс рекомендує 
користуватися наступними критеріями: 

 головний критерій – найвища швидкість подачі палива. 
 додаткові критерії – найбільш високий середньо-ефективний тиск; 
 найбільш високий максимальний тиск в циліндрі; 
 найбільш високе відношення тисків повітря на впуску до тиску стиснення 

на початку самозаймання палива; 
 найбільш високий тиск наддуву; 
 найбільш висока температура наддувочного повітря; 
 найменша швидкість наростання тиску при згорянні. 

 
Для схвалення сімейства і його головного двигуна Регістр має право 

переглянути рішення виробника і піддати сертифікаційних випробувань різні 
дизелі для перевірки того, що всі члени сімейства відповідають встановленим 
нормам викидів NOx. 

Схвалення сімейства двигунів Регістром здійснюється випуском 
свідоцтва (сертифіката), що включає перелік членів сімейства, підготовлений 
виробником, з додатком до нього технічної документації із зазначенням всіх 
обмежень в умовах їх роботи, комплектації в дозволених межах регулювання. 

Об'єднання дизелів в групу відрізняється більшим узгодженням, ніж у 
членів родини. Так, на додаток до загальних ознак, що притаманні для членів 
сімейства, загальними в групі повинні бути також: 
– діаметр і хід поршня; 
– тип і конструктивні особливості систем наддуву і підведення 

відпрацьованих газів до турбіни (ізобарна, імпульсна); 
– наявність охолоджувача наддувочного повітря; 
– конструктивні особливості камери згоряння (що впливають на викиди 

NOx); 
– конструктивні особливості паливної апаратури, зокрема, плунжера і 

профілю кулачка, що обумовлюють швидкість подачі палива. 
 
Характерні приклади регулювань і конструктивних змін дизеля, 

дозволених Кодексом всередині групи, наведені нижче: 
– регулювання для відповідності умовам на судні; 
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– випередження впорскування палива для компенсації різниці у 
властивостях палив; 

– випередження впорскування палива для оптимізації максимального тиску 
згоряння; 

– зведення до мінімуму розкиду подач палива по циліндрах; 
– оптимізація робочих характеристик шляхом заміни турбокомпресора, 

ТНВД /паливний насос високого тиску/ (плунжерній пари, нагнітального 
клапана), розпилювача форсунки, профілів кулачків (впускного і (або) 
випускного клапана, валика ТНВД), камери згоряння. 

При проведенні випробувань на викиди, бажано, щоб дизель був 
обладнаний тими ж допоміжними пристроями, які будуть використовуватися на 
судні. 

Таким чином, нові міжнародні вимоги до обов'язкової сертифікації 
суднових дизелів за показником викидів ставлять перед виробниками суднових 
дизелів завдання проведення в дуже стислі терміни серйозної підготовки до 
забезпечення цих вимог. 

Ця підготовка передбачає як розробку нової технічної документації 
(технічне досьє, концепція сімейства або групи), так і істотну модернізацію 
моторних стендів для сертифікації суднових дизелів, включаючи оснащення їх 
сучасними засобами контролю викидів. 

 
 

Питання для самоконтролю 
 

16. Перерахувати основні компоненти шкідливих викидів вихлопних газів 
дизеля. 

17. При якій температурі відбувається утворення оксидів азоту NOx, в 
циліндрах дизеля? 

18. Перерахувати основні фактори, які є причиною неповного згоряння 
палива. 

19. Який з оксидів сірки становить найбільшу небезпеку для навколишнього 
середовища і чому? 

20. За результатами успішних сертифікаційних випробувань які міжнародні 
сертифікати видаються енергетичним установкам і судну щодо 
відповідності нормам викидів шкідливих газоподібних речовин? 

21. Які методи пропонуються Кодексом для сертифікації дизелів на 
відповідність нормам викидів NOx? 

22. При виборі головного двигуна в сімействі, якими рекомендується 
користуватися критеріями? 

23. Що таке ТДД і яку основну інформацію він містить про дизелі? 
24. Спільністю яких основних конструктивних ознак об'єднується сімейство 

серійних двигунів? 
 
 



ГАВРИЛОВ О.В. Конспект лекцій з дисципліни "Запобігання забрудненню морського середовища" 
 

64 
 

Лекція 9. Міжнародні Конвенції і документи, спрямовані на захист 
навколишнього середовища 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
9.1 Міжнародний Кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і 
запобіганням забрудненню (ISM Code). 
9.2 Конвенція ООН по морському праву 1982 р. (UNCLOS Convention). 
9.3 Міжнародна Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від 
забруднення нафтою 1969 року (CLC-69). 
9.4 Міжнародна Конвенція про створення Міжнародного фонду 
компенсації збитків від забруднення нафтою 1971 року (FUND-71). 
9.5 Міжнародна Конвенція щодо забезпечення готовності на випадок 
забруднення нафтою, боротьбі з ним та співробітництву, 1990. (OPRC-90). 
9.6 Лондонська Конвенція по запобіганню забруднення моря скидами 
відходів та інших матеріалів, 1972 року (LDC-72). 
9.7. Міжнародний Кодекс морського перевезення небезпечних вантажів 
(IMDG Code). 
9.8 Конвенція про захист Чорного моря від забруднення. 

Питання для самоконтролю 
 
Крім МАРПОЛ 73/78, який є основним правовим документом, існують і 

багато інших міжнародних Конвенції щодо запобігання забрудненню 
морського середовища. Найбільш важливими з них є наступні. 

 
9.1 Міжнародний Кодекс з управління безпечною експлуатацією суден 

і запобіганням забрудненню (ISM Code) 
 

ISM Code застосовується з 1.07.98 до пасажирських суден, нафтових і  
хімічних танкерів, балкерів, газовозів і високошвидкісних вантажних суден 
валовою місткістю 500 per. тонн і більше. З 2002 року цей Кодекс був 
застосований до всіх інших типів суден. 

Основна мета запровадження Кодексу – створити систему контролю, яка 
дозволить переконатися, що судна належним чином управляються з метою 
забезпечення безпеки на морі, порятунку людського життя, запобігання 
завданню шкоди природному середовищу. 

Відповідно до цього Кодексу судновласник або особа, відповідальна за 
управління судном, повинен розробити і ввести в дію систему управління 
безпекою. У цю систему повинні бути включені і питання з охорони морського 
середовища. 

Така система повинна бути розроблена в першу чергу для того, щоб 
виключити вплив людського фактора в аварійних (і не тільки) ситуаціях. Кожен 
член екіпажу повинен чітко знати, що йому робити в разі інциденту, який може 
спричинити забруднення морського середовища. Крім того, чітке дотримання 
інструкцій дозволить уникнути і експлуатаційних забруднень. 
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В області запобігання забруднення морського середовища на судні повинні 
бути у наявності наступні документи: 
– діючі суднові міжнародні свідоцтва, які вимагаються Конвенцією 

МАРПОЛ 73/78; 
– свідоцтва про фінансове забезпечення цивільної відповідальності за 

забруднення; 
– суднові журнали по реєстрації операцій з нафтою, шкідливі речовинами і 

сміттям (і їх правильне ведення); 
– плани надзвичайних заходів по боротьбі із забрудненнями; 
– посібники, описи і інструкції по експлуатації спеціального обладнання, 

які вимагаються конвенцією МАРПОЛ 73/78, а також свідоцтва про його 
типовому випробуванні; 

– тексти міжнародних конвенцій, кодексів і посібників з охорони 
природного середовища, національних законодавчих актів або витягів з 
них для країн, відвідуваних судном; 

– плани тренувань та навчань по використанню обладнання для запобігання 
або ліквідації наслідків забруднень. 

З екіпажем судна повинно проводитися постійне навчання – тренування і 
вчення, повинні перевірятися знання конвенцій та інших документів. 

Судно, яке задовольняє вимогам МКУБ, отримує Свідоцтво про 
управління безпекою судна, яке дійсно протягом 5 років, за умови його 
щорічного підтвердження. Судноплавна компанія також повинна отримати 
свідоцтво про відповідність МКУБ. 

 
9.2 Конвенція ООН по морському праву 1982 р. (UNCLOS Convention) 

 
Конвенція UNCLOS Convention підписана на Ямайці. Забезпечує 

взаємовигідне співробітництво у всіх областях освоєння Світового океану, 
захисту і збереження морського середовища. 

Конвенція містить спеціальний розділ "Захист і збереження морського 
середовища". Дано визначення термінам "Забруднення морського середовища" і 
"Поховання". 

Держави, що прийняли цю Конвенцію, зобов'язані вживати всіх заходів 
для запобігання забруднення морського середовища з будь-якого джерела (з 
берега, з атмосфери, з суден, штучних споруд, шляхом поховання). 

У цій Конвенції регламентовані також питання запобігання забрудненню 
територіального моря, міжнародних проток, економічних зон і міжнародного 
району морського дна (дно морів і океанів за межами економічних зон і 
континентального шельфу), покритих льодом районів. 

 
9.3 Міжнародна Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від 

забруднення нафтою 1969 року (CLC-69) 
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Ця Конвенція прийнята в 29.11.69 в Брюсселі, вступила в силу 19.06.1975 і 
встановила відповідальність судновласника за шкоду від забруднення. У 1971 
році засновано Міжнародний фонд для компенсації шкоди від забруднення. 

Конвенція CLC-69 про цивільну відповідальність за забруднення моря 
встановлює відповідальність за всі збитки від забруднення, які з'явилися 
результатом витоку або скиду нафти з судна внаслідок інциденту. При 
цьому під інцидентом розуміється будь-яка подія або ряд подій, що мають одне 
і той же джерело, результатом яких є збитки від забруднення. 

За змістом цієї Конвенції термін "нафта" має на увазі власне нафту, мазут, 
важке дизельне паливо, мастило і китовий жир. 

Власник судна, винного у забрудненні, відповідає тільки за власне 
збитки від забруднення, тобто відшкодуванню підлягає збиток, що виразився в: 
– загибелі або пошкодженні майна від забруднення нафтою; 
– витрати, понесені у зв'язку із вжиттям заходів щодо запобігання або 

зменшення шкоди від забруднення; 
– загибелі або пошкодженні майна в результаті вжитих заходів. 

Власник танкера-забруднювача звільняється від відповідальності за 
забруднення, коли шкода виникла внаслідок: 
– військових і їм подібних дій (повстання, масові хвилювання та ін.); 
– стихійного явища, виняткового за своїм характером, неминучого і 

непереборного; 
– умисної поведінки третіх осіб; 
– недбалості органу влади, у веденні якого складаються засоби 

навігаційного забезпечення; 
– наміру або грубої недбалості потерпілого (в цьому випадку судновласник 

звільняється від відповідальності повністю або частково.) 
Відповідальність судновласника виникає з самого факту забруднення 

або його загрози і не залежить від вини судновласника або екіпажа в інциденті, 
від договірних зв'язків з прибережним державою, від прапора судна а головне – 
не виключає і не зменшує відповідальності судновласника за реально 
заподіяний забрудненням збиток. Однак при цьому судновласник має право 
доводити наявність одного з перерахованих вище випадків, щоб звільнитися від 
відповідальності. 

У разі зіткнення суден встановлюється ступінь провини кожного із суден, 
в тому числі за забруднення. Відсутність винуватця зіткнення або неможливість 
встановити його причини веде до того, що збитки покладаються на 
судновласників, крім випадків, передбачених відповідною статтею. 

До збитків від забруднення відносяться збитки від забруднення узбережжя, 
акваторій портів в межах територіальних вод, лісу, який сплавляється, на 
морських рейдах, різних плавучих споруд, а також збитки від загибелі морської 
та берегової флори і фауни. Ця Конвенція не поширюється на збитки від пожеж 
і вибухів, які стали прямим наслідком забруднення нафтою. 

У 1992 році ця Конвенція і Конвенція Фонд-71 були доповнені 
протоколами. Ці протоколи розширили дію конвенцій на виняткову економічну 
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зону держав-учасників. Протоколи покривають збитки таким же чином, як і в 
попередніх Конвенціях, однак компенсація за забруднення середовища 
обмежена вартістю розумних заходів по відновленню природи і не включає 
компенсацію за втрачені від забруднення природи доходи. На відміну від 
попередніх конвенцій, ці передбачають компенсацію і за вартість превентивних 
заходів, які дозволили запобігти збитку від забруднення. Крім того, якщо 
попередні конвенції ставилися тільки до розливів з завантажених танкерів, то 
останні документи відносяться як до танкерів в вантажу, так і в баласті. 
Судновласник не може обмежити свою відповідальність, якщо доведено, що 
забруднення відбулося в результаті дій або упущень його персоналу, скоєних з 
метою завдати такої шкоди, або в результаті халатності і зі знанням того, що 
така шкода може бути заподіяна. 

 
9.4 Міжнародна Конвенція про створення Міжнародного фонду 

компенсації збитків від забруднення нафтою 1971 року (FUND-71) 
 
Конвенція FUND-71 прийнята 18.12.71, вступила в силу 16.10.78. 

Основний сенс даної Конвенції – перенести частину витрат з відшкодування 
збитку від забруднення на імпортерів нафти. Згідно з її вимогам кожний 
імпортер нафти, який отримав за рік понад 150 000 тонн, зобов'язаний вносити 
в Міжнародний фонд певну суму, яка визначається Асамблеєю фонду. З цих 
коштів виплачується додаткова компенсація країнам, що постраждали від 
нафтового забруднення. 

Мінімальна компенсація за одиничний інцидент відповідно Конвенції про 
Фонд-71 (Протокол 1992 г.) (включаючи компенсацію по CLC-92) – 135 
мільйонів SDR (близько 182 млн. дол.). 

 
9.5 Міжнародна Конвенція щодо забезпечення готовності на випадок 

забруднення нафтою, боротьбі з ним та співробітництву, 1990 г. (OPRC-90) 
 
Конвенція OPRC-90 підписана в Лондоні в 1990 р. Вступила в силу 

13.05.95. Конвенція охоплює планування реагування на випадок виникнення 
інцидентів, які викликають забруднення моря в області судноплавства, в 
прибережній нафтовій промисловості, при експлуатації гаваней, портів і 
терміналів, а також державну систему Координації дій при реагуванні. 

У статті 6 підкреслюється, що уряд при взаємодії з усіма зацікавленими 
сторонами має забезпечити наявність всіх необхідних ресурсів. 

Відповідно до цієї Конвенції також потрібен судновий аварійний план по 
боротьбі з розливами. По суті це той же самий план, який вимагається згідно з 
правилом 26 Додатку I МАРПОЛ. 

Крім того, аварійні плани по боротьбі з розливами повинні мати оператори 
прибережних терміналів і інших морських установок, портова влада, що 
знаходяться під юрисдикцією даної влади. Такі плани повинні бути узгоджені з 
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національними планами реагування на розливи і схвалені відповідно до 
національної процедури. 

У них необхідно вказувати: осіб, відповідальних за виконання плану; 
особливості місцевих умов, переважаючі метеорологічні умови і можливі 
напрями руху нафтової плями; особливості навігаційної обстановки; ресурси 
для ліквідації розливів, якими володіє порт; процедури по локалізації та 
ліквідації розливу; систему зв'язку з урядовими органами та координації дій з 
сусідніми районами узбережжя; тренування і навчання з відпрацювання дій при 
розливі нафти. 

Необхідно відзначити, що кожна країна, яка бере участь в Конвенції 
OPRC-90, зобов'язана розробити національну систему по боротьбі з нафтовими 
забрудненнями. Така система повинна включати як мінімум: 
– призначення компетентної національної організації або організацій, 

відповідальних за підготовку та реагування в разі інциденту; 
– призначення національного координаційного центру зв'язку, 

відповідального за прийом і передачу повідомлень про нафтове 
забруднення; 

– призначення організації, уповноваженою Урядом діяти від його імені для 
запиту допомоги або для прийняття рішення про надання такої допомоги 
за запитом іншої Сторони; 

– затверджений Національний План, який повинен включати організацію 
взаємодії різних задіяних державних і приватних організацій, складений з 
урахуванням Основних положень, розроблених ІМО. 

Додатково, кожна Сторона індивідуально або з використанням 
двостороннього або багатостороннього співробітництва та співпраці з нафтової 
та судноплавної галузями, портовими властями та іншими зацікавленими 
організаціями, повинна встановити: 
– мінімальний рівень попередньо розміщених сил і засобів по боротьбі з 

розливами, співрозмірний з ризиком їх виникнення; 
– програму навчання і тренувань задіяного персоналу; 
– систему зв'язку в разі розливу, яка повинна бути постійно доступною; 
– механізм координації боротьби з розливом, можливості мобілізації 

додаткових ресурсів. 
 

9.6 Лондонська Конвенція по запобіганню забруднення моря скидами 
відходів та інших матеріалів, 1972 року (LDC-72) 

 
Конвенція LDC-72 прийнята 13.11.72, вступила в силу 30.08.75. 

Предметом її розгляду є промислові відходи, ґрунти і їх навмисне поховання 
(як і навмисне поховання суден та інших плавзасобів і конструкцій). Конвенція 
охоплює всі морські води, за винятком внутрішніх вод держав. 

Вона є поки головним міжнародним документом, який регулює і обмежує 
скидання відходів у море. До її прийняття існувала широка практика поховання 
в морі особливо небезпечних і шкідливих речовин. Для цих цілей 
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використовувалися контейнери, капсули і корпуса старих суден. Конвенція 
істотно обмежила подібну практику. 

Під дію Конвенції підпадають: ґрунт, що видаляється при 
днозаглублювальних роботах (він може при скиданні надавати негативні вплив 
на рибальство і екологічний баланс в районі скидання); промислові відходи; 
опади після обробки стічних вод з берега. 

При затопленні цих та деяких інших видів відходів, які також потрапляють 
під дію Конвенції, можуть виникати такі проблеми: небезпека для здоров'я 
людей (через наявність хвороботворних мікроорганізмів); токсична дія 
хімічних речовин на морські організми; шкоди рибальству, аквакультурі і т.п. 

 
9.7. Міжнародний Кодекс морського перевезення небезпечних вантажів 

(IMDG Code) 
 
Конвенція IMDG Code прийнята в 1965 р Містить списки сотень 

небезпечних вантажів, перевезених, морем в упаковці, а також вказівки по їх 
складуванню, транспортуванню, маркуванню та упаковці. У 1991 р доповнена 
категорією "забруднювачі моря", які повинні мати окреме маркування. 

У травні 1998 р прийнята Поправка 29 до цього Кодексу, яка приводить 
його у відповідність з десятим переробленим виданням Рекомендацій ООН з 
транспортування небезпечних вантажів, яка вступила в силу 1.07.99. 

 
9.8 Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 

 
Конвенція прийнята 28.03.91. Сторонами Конвенції можуть бути всі 

причорноморські держави. Відповідно до положень Конвенції Сторони 
запобігають забрудненню морського середовища Чорного моря з будь-яких 
джерел (в тому числі з суден) речовинами або матеріалами, зазначеними в 
Додатках до неї. Крім того, передбачено співробітництво в боротьбі із 
забрудненням нафтою та іншими шкідливими речовинами в надзвичайних 
ситуаціях. 

Невід'ємною частиною Конвенції є Протокол про захист Чорного моря від 
забруднень шляхом захоронення відходів. Сторони зобов'язалися 
співпрацювати в запобіганні, скороченні і контролі таких поховань, а також не 
допускати в своїх водах поховань відходів фізичними або юридичними особами 
нечорноморських держав. Відповідно до згаданого протоколом 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ поховання в Чорному морі відходів та інших матеріалів, що 
містять речовини, перелічені в Додатку I до Протоколу (це положення не 
застосовується до вийнятого ґрунту, якщо таке речовини містяться в ньому в 
концентраціях, що не перевищують граничні рівні). 

Для поховання відходів або інших матеріалів, перерахованих в Додатку II, 
в кожному разі необхідно отримати попередній спеціальний дозвіл 
компетентних національних органів. Для поховання речовин, що не входять до 
Додатків I і II, слід отримати попередній загальний дозвіл. При видачі дозволів 
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на захоронення відходів або інших матеріалів необхідно керуватися факторами, 
наведеними в додатку III. 

Сторони зобов'язуються інформувати одна одну про вжиті ними закони і 
правила щодо запобігання і контролю забруднень, які викликаються розвідкою 
і розробкою природних ресурсів континентального шельфу. Сторони 
зобов'язуються прискорити прийняття таких законів і, в разі необхідності, 
співпрацювати в цій області і погоджувати їх. 

Забруднення морського середовища Чорного моря з атмосфери або через 
неї є іншою важливою особливістю цієї Конвенції. У цій області Сторони також 
зобов'язалися вживати відповідні Закони і правила, погоджуючи їх при 
необхідності. Такі закони і правила можуть стосуватися їх повітряного 
простору і суден, плаваючих під їх прапором. 

Сторони зобов'язалися вживати заходів по боротьбі з незаконним 
транскордонним переміщенням небезпечних відходів та пов'язаним з цим 
забрудненням морського середовища шляхом їх поховання. 

Для цілей Конвенції заснована Комісія із захисту морського середовища 
Чорного моря, яка покликана сприяти виконанню Конвенції. 

 
 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Яка основна мета Конвенції ISM Code? Коли вона була прийнята і 
вступила в силу? 

2. Яка основна мета Конвенції UNCLOS Convention? Коли вона була 
прийнята і вступила в силу? 

3. Яка основна мета Конвенції CLC-69? Коли вона була прийнята і вступила 
в силу? 

4. Яка основна мета Конвенції FUND-71? Коли вона була прийнята і 
вступила в силу? 

5. Яка основна мета Конвенції OPRC-90? Коли вона була прийнята і 
вступила в силу? 

6. Яка основна мета Конвенції LDC-72? Коли вона була прийнята і вступила 
в силу? 

7. Яка основна мета Конвенції IMDG Code? Коли вона була прийнята і 
вступила в силу? 

8. Які основні Положення прописані в Конвенції про захист Чорного моря 
від забруднення? Коли вона була прийнята? 
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Лекція 10. Економічна оцінка розмірів збитків, заподіяних державі 
внаслідок забруднення поверхневих та морських вод 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
10.1 Методика розрахунку збитків 
10.2 Розрахунок розмірів збитків внаслідок забруднення поверхневих та 
морських вод. 
10.3 Розрахунок об'ємів та концентрацій забруднюючих речовин. 

Питання для самоконтролю 
 

10.1 Методика розрахунку збитків 
Методика розрахунку збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 

законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, 
встановлює основні вимоги щодо порядку проведення розрахунку заподіяних 
збитків і застосовується при здійсненні державного контролю у галузі охорони 
та раціонального використання водних ресурсів. 

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища, підлягає компенсації юридичними та 
фізичними особами, в тому числі іноземними, як правило, в повному обсязі, без 
застосування норм зниження розміру стягнення і незалежно від плати за 
забруднення навколишнього природного. (ст. 69 Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища"). 

Економічна оцінка збитку від забруднення навколишнього природного 
середовища складається з наступних витрат: 

 додаткових витрат суспільства в зв'язку зі змінами в навколишньому 
природному середовищі; 

 витрат на повернення навколишнього природного середовища в 
колишній стан; 

 додаткових витрат майбутнього суспільства в зв'язку з безповоротним 
вилученням частини дефіцитних ресурсів; 

 при оцінці збитку навколишньому природному середовищу враховуються 
витрати на зниження забруднень; 

 витрати на відновлення навколишнього середовища; 
 додаткові витрати через зміну якості навколишнього середовища; 
 витрати на компенсацію ризику для здоров'я людей; 
 витрати на додатковий природний ресурс для знешкодження потоку 

забруднювачів. 
Економічна оцінка збитку від забруднення навколишнього 

середовища розраховується по видах забруднень: 
1. від забруднення атмосферного повітря; 
2. забруднення водного середовища; 
3. засмічення і забруднення земель; 
4. забруднення навколишнього середовища фізичними факторами; 
5. особливим образом визначається економічна оцінка збитку біоресурсам. 
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10.2 Розрахунок розмірів збитків, внаслідок забруднення 
поверхневих та морських вод 

(Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.06.2011 № 220) 
 

При встановленому факті забруднення поверхневих та морських вод 
(за винятком забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів 
територіальних і внутрішніх морських вод України), збитки в національній 
валюті визначаються за формулами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Збитки для наднормативних скидів визначаються за формулою (1): 





m

i
iДфсНАД nAСCTVЗ

1

3
.. 10&)003,0()(  ,   (1) 

де V – витрати зворотних вод, м3/год; 
T – тривалість наднормативного скиду, годин; 
Cc.ф. – середня фактична концентрація забруднюючих речовин у 

зворотних водах, г/м3; 
Сд – дозволена для скиду концентрація забруднюючих речовин, що 

визначена при затвердженні ГДС (ТУС), г/м3. У разі скиду речовин, які відсутні 
в переліку допустимих для скиду, а фактична концентрація їх перевищує ГДК 
для водного об'єкта, що приймає зворотні води, в розрахунковій формулі Сд 
приймається рівним ГДК; 

0,003 – базова ставка відшкодування збитків, в частках 
неоподаткованого мінімуму доходів громадян, НМД/кг, (розрахована як 
середня вартість знешкодження різних забруднюючих речовин в долях 
неоподаткованого мінімуму доходів за одиницю маси речовини); 

Аі – показник відносної небезпечності речовини, визначається з 
співвідношення 1/Сгдк , 

де Сгдк – гранично допустима концентрація цієї речовини згідно з СанПІН 
№ 4630-88 або Узагальненим переліком ГДК шкідливих речовин для води 
рибогосподарських водойм (Таблиця 2). 

У разі скиду речовин, для яких не встановлені рівні ГДК або орієнтовно-
безпечні рівні впливу (ОБРВ), показник відносної небезпечності приймається 
рівним 100, а при ГДК "відсутність" – 100000. 

Для завислих речовин показник відносної небезпечності приймається 
рівним 0,3, а для підприємств, що експлуатують комунальні системи 
каналізації, – 0,1. 
– n – величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян в одиницях 

національної валюти (17 грн.); 
– & – коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта у відповідності з 

Таблицею 3; 
– 10-3 – коефіцієнт, що враховує розмірність величин. 

 
Збитки за наднормативні скиди комунальними каналізаціями 

відшкодовуються у разі порушення технологічних режимів роботи очисних 
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споруд, передбачених проектом у розмірі, який не повинен перевищувати 50 % 
прибутку за послуги каналізації за час порушення природоохоронного 
законодавства (крім аварійних скидів). 

Таблиця 2 
Значення ГДК забруднювачів водойм рибогосподарського (ГДК р.г.) 

і санітарно-побутового (ГДКв) призначення, г/м3 

Номери Речовина ГДКр.г. ГДКв 

1 Адіпінат натрію - 1,0 
2 Азот амонійний - 40 
3 Азот загальний - 10 
4 Акрилова кислота - 0,5 
5 Ацетофенол 0,1 - 
6 БСКповн. 3,0 - 
7 Завислі речовини 20,0 - 
8 Залізо (III) 0,05 0,5 
9 Ізопрен - 0,05 
10 Олія 0,01 - 
11 Мідь 0,01 1,0 
12 Нафта 0,05 0,3 
13 Нікель 0,01 0,1 
14 Поліакриламід - 2,0 
15 СПАР 0,5 - 
16 Сульфати - 500 
17 Толуол 0,5 2,0 
18 Хлориди - 350 
19 Хром (III) - 0,5 
20 Цинк 0,01 1,0 

 
Таблиця 3 

Визначення коефіцієнтів, що враховують категорію водного об'єкта, (&) 
 

Категорія водного об'єкта Категорія & 
Морські та поверхневі водні об'єкти комунально-побутового 
водокористування 1 1,0 
Поверхневі водні об'єкти господарсько-питного водокористування 2 1,4 
Поверхневі та морські водні об'єкти рибогосподарського 
водокористування:                                          II категорії 

I категорії 
3 
4 

1,6 
2,0 

 
Загальна сума збитків при одночасному забрудненні водного об'єкта 

декількома забруднюючими речовинами (але однією юридичною чи фізичною 
особою) визначається додаванням до найбільшої з усіх розрахованих величин 
збитків суми збитків для інших забруднюючих речовин, помноженої на 
коефіцієнт 0,15. 

У разі залпового скиду, що призвів до забруднення водного об'єкта в 
контрольному створі до 50 і більше ГДК, розрахована сума збитків 
помножується на коефіцієнт 10. 
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ПРИКЛАД 1 
При перевірці очисних споруд каналізації населеного пункту 

встановлено, що якість стічних вод після очистки не відповідає затвердженим 
величинам ГДС. Фактичні середні показники за останні 3 місяці (91 доба) 
згідно з результатами відомчої лабораторії становлять: 

– 35 мг/л (35 г/м3) органічних речовин по БСК20 при величині затвердженої 
допустимої концентрації 15 мг/л; 

– 30 мг/л (30 г/м3) завислих речовин при величині затвердженої допустимої 
концентрації 15 мг/л; 

– 2,5 мг/л (2,5 г/м3) нафтопродуктів при величині затвердженої допустимої 
концентрації 0,3 мг/л; 

– 2,0 мг/л (2,0 г/м3) речовини "n", для якої відсутня ГДК і відповідно не 
затверджена величина ГДС та допустима концентрація. 

Інші показники не перевищували затверджених допустимих 
концентрацій. Витрати стічних вод за цей період становили 20 тис.м3/добу. 

Скид стічних вод здійснювався у водний об'єкт рибогосподарського 
водокористування II категорії (Таблиця 1). 

Розрахунок збитків здійснюється за формулою (1). 
 

1. Для органічних речовин (3орг.) 
Зорг.= 833 х 2184 х (35 - 15) х 0,003 х 0,3 х 17 х 1,6 х 10-3 = 890,7 грн. 
 

2. Для завислих речовин (Ззав)  
Ззав.= 833 х 2184 х (30 - 15) х 0,003 х 0,1 х 17 х 1,6 х 10-3  = 296,9 грн. 
 

3. Для нафтопродуктів (Знафт) 
Знафт = 833 х 2184 х (2,5 - 0,3) х 0,003 х 20 х 17 х 1,6 х 10-3  = 6531,9 грн. 
 

4. Для речовини "n" (3n) 
Зn = 833 х 2184 х (2 - 0) х 0,003 х 100 х 17 х 1,6 х 10-3 = 29690,5 грн. 
 

 5. Загальна сума збитків (Ззаг) 
Ззаг = 29690,5 + 0,15 (887,8 + 294,7 + 6531,9) = 30847,7 грн. 
 

Збитки для самовільних, аварійних та санкціонованих вимушених 
скидів зворотних вод (крім скидів із водних транспортних засобів) 
визначаються за формулою (2): 





m

i
iфсвас nACTVЗ

1

3
..... 10&)003,0(  ,    (2) 

де позначення аналогічні тим, що використані у формулі (1). 
Збитки за аварійні скиди комунальними каналізаціями відшкодовуються 

у розмірі, що не повинен перевищувати 50 % річного прибутку за послуги 
каналізації. 
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ПРИКЛАД 2 
З очисних споруд, що розглядались в першому прикладі, скидаються 

стічні води з такими ж показниками, але немає дозволу на 
спецводокористування та затверджених величин ГДС або ТУС (тобто скид 
несанкціонований). 

Розрахунок збитків здійснюється за формулою (2). 
 

1. Для органічних речовин (3орг) 
Зорг = 833 х 2184 х 35 х 0,003 х 0,3 х 17 х 1,6 х 10-3  = 1558,8 грн. 

 
2. Для завислих речовин (Ззав) 

Ззав = 833 х 2184 х 30 х 0,003 х 0,1 х 17 х 1,6 х 10-3  = 445,4 грн. 
 

3. Для нафтопродуктів (Знафт) 
Знафт = 833 х 2184 х 2,5 х 0,003 х 20 х 17 х 1,6 х 10-3  = 7422,6 грн. 

 
4. Для речовини "n" (3n) 

Зn = 833 х 2184 х 2 х 0,003 х 100 х 17 х 1,6 х 10-3  = 29690,5 грн. 
 

5. Загальна сума збитків (Ззаг) 
Ззаг = 29690,5 + 0,15 (1558,8 + 445,4 + 7422,6) = 31104,5 грн. 
 

ПРИКЛАД 3 
Внаслідок аварії, що сталася на каналізаційній насосній станції, протягом 

12 діб у водний об'єкт рибогосподарського користування I категорії скидались 
стічні води місцевої каналізації з середньою концентрацією забруднюючих 
речовин по БСК20 – 105 мг/л, завислих речовин – 72,5 мг/л, нафтопродуктів – 
8,57 мг/л, при цьому витрати стічних вод склали 14968 м3/годину. Збитки 
розраховуються за формулою (1). 

 
1. Для органічних речовин (3орг) 

Зорг =14968 х 288 х 105 х 0,003 х 0,3 х 17 х 2 х 10-3  = 13850,5 грн. 
 

2. Для завислих речовин (Ззав) 
Ззав = 14968 х 288 х 72,5 х 0,003 х 0,1 х 17 х 2 х 10-3  = 3187,8 грн. 

 
3. Для нафтопродуктів (Знафт) 

Знафт = 14968 х 288 х 8,57 х 0,003 х 20 х 17 х 2 х 10-3  = 75364,6 грн. 
 

4. Загальна сума збитків (Ззаг) 
Ззаг = 75364,6 + 0,15 (13850,5 + 3187,8) = 77920,3 грн. 

 
Збитки для скидів зворотних вод із водних транспортних засобів (за 

винятком скидів із суден, кораблів та інших плавучих засобів в територіальні і 



ГАВРИЛОВ О.В. Конспект лекцій з дисципліни "Запобігання забрудненню морського середовища" 
 

76 
 

внутрішні морські води України), визначаються за формулою (3): 

)10&003,0(
1

3



m

i
iфВ nAСWЗ   ,    (3) 

де W – об'єм скинутих зворотних вод, м3; 
Сф – фактична концентрація забруднюючої речовини в зворотних водах 

г/м3. 
У разі відсутності даних про витрати скинутих із судна господарсько-

фекальних вод та їх концентрацію об'єм накопичення їх для суден I категорії 
(судна довжиною більше 65 м необмеженого району плавання, незалежно від 
чисельності екіпажу) приймається 50 літрів, а для всіх інших категорій 25 
літрів на одну особу за добу при БСК20 – 350 мг/л і вмісті твердих завислих 
речовин 350 мг/л. 

Позначення інших показників аналогічні тим, що використані в формулі (1). 
Збитки для аварійних та інших скидів сировини, речовин у чистому 

вигляді (нафтопродуктів, фенолів і ін.) визначаються за формулою (4): 
&003,0  nAMЗ iа    , де    (4) 

М – маса скинутої забруднюючої сировини, кг. 
Позначення інших показників аналогічні тим, що використані в формулі (1). 

 
Загальна сума збитків при одночасному забрудненні водного об'єкта 

декількома забруднюючими речовинами (але однією юридичною чи фізичною 
особою) визначається додаванням до найбільшої з усіх розрахованих величин 
збитків суми збитків для інших забруднюючих речовин, помноженої на 
коефіцієнт 0,15. 

У разі залпового скиду, що призвів до забруднення водного об'єкта в 
контрольному створі до 50 і більше ГДК, розрахована сума збитків 
помножується на коефіцієнт 10. 

Сума збитків може бути зменшена, якщо винним були вжиті заходи по 
ліквідації наслідків забруднення водного об'єкта (збирання, знешкодження 
забруднюючої речовини і т. ін.). 

 
У випадку вжиття заходів з ліквідації наслідків забруднення сума 

збитків зменшується залежно від кількості зібраної або знешкодженої 
забруднюючої речовини і загального строку ліквідації наслідків забруднення. 

Сума збитків в цьому випадку встановлюється за формулою (5): 

)1(  
iM

M
зіВСЗ KЗЗ   ,     (5) 

де Зз – зменшена сума збитків, в одиницях національної валюти; 
Звс – початкова сума збитків, в одиницях національної валюти; 
Мі – маса зібраної забруднюючої речовини за кожний відрізок часу 

ліквідації, т; 
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М – маса скинутої забруднюючої речовини, т; 
Кзі – коефіцієнт зменшення збитків – у відповідності з таблицею 4, залежно 

від строку ліквідації наслідків забруднення. 
Таблиця 4 

Коефіцієнт зменшення суми збитків при здійсненні заходів по ліквідації 
наслідків забруднення 

 
Строк усунення наслідків 

забруднення, Т (год) Тв Кзі 

До 6 включно 1 0,800 
від 6 до 12 включно 2 0,650 
12 до 18 3 0,500 
18 до 24 4 0,463 
24 до 30 5 0,434 
30 до 36 6 0,412 
36 до 48 7 0,388 
48 до 60 8 0,364 
60 до 72 9 0,346 
72 до 84 10 0,331 
84 до 96 11 0,320 
96 до 108 12 0,310 
108 до 120 13 0,310 
120 до 132 14 0,301 
132 до 144 15 0,293 
144 до 156 16 0,297 
156 до 168 17 0,280 
168 до 180 18 0,275 
180 до 192 19 0,270 
192 до 204 20 0,266 
204 до 216 21 0,262 
216 до 228 22 0,258 
228 до 240 23 0,250 

 
Строк ліквідації наслідків забруднення вод розраховується для кожного 

відрізка часу як різниця між: 
– строком, який пройшов з моменту початку скиду (якщо він встановлений) 

і строком закінчення ліквідації наслідків забруднення вод (Т); 
– строком, який пройшов з моменту виявлення скиду (якщо момент 

початку скиду не встановлений) і строком закінчення ліквідації наслідків 
і забруднення вод (Тв). 
Якщо одночасно відбувається скид і збір забруднюючої речовини, строк 

визначається, як час роботи технічних засобів. 
 

ПРИКЛАД 4 
З іноземного судна скинуто 500 кг дизельного палива на акваторію моря, 

об'єкт рибогосподарського водокористування I категорії. При цьому в 
контрольному створі, на відстані 250 м від місця скиду, концентрація палива 
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дорівнювала 2,5 мг/л. 
Збитки (Знафт) розраховуються за формулою (4) із застосуванням 

коефіцієнта 10, тому що скид є залповим: 
Знафт = 500 х 0,003 х 20 х 17 х 2 х 10 = 10200 грн. 

 
10.3 Розрахунок об'ємів та концентрацій забруднюючих речовин 

 
Допускається одноразовий відбір проб при скиді забруднюючих речовин 

із суден, плавзасобів, морських надводних та підводних споруд, берегових та 
інших об'єктів при короткочасному (не більше 12 годин) періоді скиду. 

Середня концентрація забруднюючих речовин в стічних водах за 
період порушення водоохоронного законодавства визначається з усієї 
сукупності відібраних і підданих хімічному аналізу проб стічної води і 
обчислюється за формулою (6): 

n
CCCC n

c



...21

  ,     (6) 

де Сс – середня концентрація, приймається як розрахункова при визначенні 
збитків, г/м3; 

С1 , С2 , ..., Сn – концентрації забруднюючих речовин у відібраних пробах 
за період порушення водоохоронного законодавства, г/м3; 

n – кількість відібраних проб. 
 
Об'єм стічних вод з суден, плавзасобів і водних споруд розраховується 

за формулою (7): 
)(9,0 .ВСТНВЗВСВ WWWW   ,     (7) 

де Wзв  – об'єм забраної води, г/м3; 
Wнв – об'єм невикористаної води, г/м3; 
Wст.в – об'єм стічної води в ємкостях водного транспорту або зданої на 

очисні споруди, г/м3; 
0,9 – коефіцієнт, що враховує нормативні витрати води. 

 
При відсутності даних про кількість скинутої нафти чи інших 

забруднюючих речовин їх маса (Мі) визначається за формулою (8): 
6

.
6 10)(10)(   VССSМММ кфрфрі  ,    (8) 

де Мі  – маса нафти (нафтопродуктів), які потрапили у воду, т; 
Мр – маса нафти (нафтопродуктів) на 1 м2 поверхні води, г/м2; 
Мф – фоновий показник маси нафти (нафтопродуктів) у воді на 1 м2 

поверхні води, г/м2; 
S  – площа розливу нафти, м2; 
Ср  – концентрація нафти, що утримується у воді на глибині n, г/м3; 
Сф.к. – фонова концентрація нафти, що утримується у воді, г/м3; 
V – об'єм забрудненої води, м3, визначається за формулою (9): 
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nSV   ,        (9) 
де n – глибина поширення нафти у воді, м. 

 
Площа розливу нафти S може бути визначена одним чи декількома 

способами, наприклад, за результатами аерозйомки або за проведеними 
інспектором визначеннями маси нафти на одиницю площі (1 м2), за зовнішнім 
виглядом нафтової плівки у відповідності з таблицею 5 та оцінками 
геометричних розмірів плями нафти. 

Таблиця 5 
Визначення маси нафти на 1 м2 водної поверхні за зовнішнім виглядом 

нафтової плівки (середні дані) 
 

ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ Маса нафти на 1 м2 
водної поверхні (г) 

1. Чиста водна поверхня без ознак забарвлення при різноманітних 
умовах освітлення 0 
2. Відсутність плівки і плям, окремі райдужні смуги, які видно при 
найбільш сприятливих умовах і спокійному стані водної поверхні 0,1 
3. Окремі плями та сірі плівки сріблястого кольору на поверхні води, 
які видно при спокійному стані водної поверхні, поява перших ознак 
забарвлення 0,2 
4. Плями і плівки з яскравими кольоровими смугами,  які видно при 
незначному хвилюванні 0,4 
5. Нафта у вигляді плям і плівки, що покривають значні ділянки 
поверхні води, які не розриваються при хвилюванні 1,2 
6. Поверхня води покрита суцільним шаром нафти, добре видної при 
хвилюванні, забарвлення темне, темно-коричневе 2,4 

 
Маса нафти, яка потрапила на сніжно-льодову поверхню, може бути 

визначена інструментальними методами за площею розливу та шляхом 
визначення маси нафти на одиницю площі. 

Маса нафти на одиницю площі сніжно-льодової поверхні визначається 
шляхом відбору кернів у 4-5 місцях, що розташовані на лінії, яка розділяє 
пляму забруднення на дві приблизно рівні частини; місця відбору проб повинні  
бути розташовані на однаковій відстані одна від одної. Із відібраних проб 
складається загальна проба, в якій і визначається маса нафти на 1 м2 площі. 

 
Питання для самоконтролю 

1. З яких витрат складається економічна оцінка збитків від забруднення 
навколишнього природного середовища? 

2. За якими видами забруднень розраховується економічна оцінка збитків 
від забруднення навколишнього середовища? 

 
Розробник конспекту лекцій: 
професор університету Олександр ГАВРИЛОВ 
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ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ І СКОРОЧЕННЯ 

1. Акваторія – ділянка водної поверхні природної чи штучної водойми, яку обмежено 
природними чи штучних кордонами. 

2. Апвелінг (англ. upwelling) або підйом – це процес, при якому глибинні води океану 
піднімаються до поверхні. Найбільш часто спостерігається у західних кордонів 
материків, де переміщує більш холодні, багаті біогенами води з глибин океану до 
поверхні, заміщаючи більш теплі, бідні біогенами поверхневі води. Також може 
зустрічатися практично в будь-якому районі світового океану. Розрізняють як мінімум 
чотири типи апвелінгу: прибережний апвелінг; великомасштабний вітрової апвелінг у 
відкритому океані; апвелінг, пов'язаний з вихорами; апвелінг, пов'язаний з топографією. 
Процесом, зворотним апвелінгу, є даунвелінг. 

3. Баластні води – забортна вода, прийнята для баластування судна. 
4. Баласт чистий – водяний баласт у танку, призначений тільки для цього, або в танку, 

який після останнього транспортування в ньому нафти очищений до такого стану, що 
стік із нього, скинутий з непорушного судна на спокійну чисту воду при рясній погоді, 
не викликає появи слідів нафти на поверхні води. 

5. Біологічне тестування води (розчину хімічної речовини) – експериментальне 
визначення токсичності води (розчину хімічної речовини) по зміні певного показника 
життєдіяльності тест-об'єкта. 

6. Біохімічне споживання кисню (БСК). БСК визначається як кількість кисню, що 
витрачається на біохімічне окислення органічних речовин, які містяться в одиниці 
об'єму води, за певний період часу. 

7. БСКповн. – біохімічне споживання кисню повне (протяг 20 діб - БСК20). 
8. Вода дренажна – вода, яка профільтрувалася з певної території та відводиться за 

допомогою дренажної системи з метою зниження рівня ґрунтових вод. 
9. Вода зворотна – вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з 

господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, 
кар'єрної чи дренажної води. 

10. Вода скидна – вода, що відводиться від зрошуваних сільськогосподарських угідь і 
забудованих територій, що поливаються, а також вода, відведена від ділянок, на яких 
застосовується гідромеханізація. 

11. Вода стічна – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої 
діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої 
території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів. 

12. Водний об'єкт – сформований природою або створений штучно елемент довкілля, у 
якому зосереджуються води (річка, озеро, водосховище, ставок, канал); 

13. Водоохоронна зона – природоохоронна територія вздовж річок, водосховищ і інших 
водойм із регульованою господарською діяльністю; 

14. ГДК – гранично допустима концентрація забруднювача, яка не робить на людину і живі 
організми прямого або непрямого шкідливого впливу. 

15. ГДР (гранично допустимий рівень) – максимальний рівень впливу радіації, шуму, 
вібрації, магнітних полів та інших шкідливих фізичних впливів, який не представляє 
небезпеки для здоров'я людини, стану тварин, рослин, їх генетичного фонду. 

16. ГДС (гранично допустимий скид) – маса хімічної речовини в стічних водах, 
максимально допустима до відведення з установленим режимом у даному пункті 
водного об'єкта в одиницю часу з метою забезпечення норм якості води в контрольному 
пункті. 

17. ГДШВ (гранично допустимий шкідливий вплив) – гранично допустиме антропогенне 
(екологічне) навантаження на навколишнє середовище. 

18. Гетеротрофи (від латин. сonsumo – споживаю) – організми, які харчуються 
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продуцентами або іншими консументами. 
19. Глибина поширення нафти у воді – максимальна глибина, на якій виявляється 

перевищення вмісту нафти над фоновим показником. 
20. Гранично допустима концентрація (ГДК) – встановлений рівень концентрації 

речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретних цілей 
водокористування. 

21. Гранично допустимий скид речовини (ГДС) – маса речовини у зворотній воді, яка є 
максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту 
водного об'єкта за одиницю часу. 

22. Детритофагі (від грец. detritus - потертий і phagos - пожирач) – організми, які 
харчуються відмерлими рослинними залишками і трупами тварин організмів. 

23. ЕК50 (ЕКР50) – медіанна ефективна концентрація або кратність розведення вод, 
експериментально отримане значення концентрації хімічної речовини (суміші) у воді 
або кратності розбавлення вод, що викликає зміну тест-реакції у 50 % особин тестованої 
популяції при короткостроковому впливі протягом заданого терміну спостереження. 

24. ЕКx (КНЕ) – хронічна токсичність у водному середовищі. 
25. Екологічні фактори – елементи середовища, які здатні надавати безпосередній вплив 

на живі організми та характер їх відносин. 
26. Екологія – наука про відносини живих організмів і утворених ними співтовариств між 

собою і з навколишнім середовищем. 
27. Екосистема – єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і 

середовищем їх проживання, тісно пов'язаними між собою обміном речовин і енергії. 
28. Естуарій (від лат. аestuarium - затоплювані гирлі річки) – однорукавне, воронкоподібне 

гирло річки, що розширюється в бік моря. Протилежністю естуарію є дельта – гирло, 
розділене на кілька проток. Класичні дельти є у таких річок, як Ніл, Волга, Амазонка. 

29. Забруднення вод – надходження до водних об'єктів забруднювальних речовин; 
30. Забруднення морського середовища – привнесення людиною безпосередньо чи 

побічно речовин, мікроорганізмів у морське середовище, включаючи гирлові райони 
рік, які призводять або можуть призвести до згубних наслідків; завдати шкоди живим 
ресурсам та життю в морі, створити небезпеку для здоров'я людини, перешкоди для 
діяльності на морі, погіршити якість морської води та умов відпочинку. 

31. Забруднююча речовина – речовина, що спричиняє погіршення якості води. 
32. Залповий скид – скид зворотних вод або забруднюючих речовин, що призвів у будь-

який час після скиду до екстремально-високого забруднення водного об'єкта, тобто 
перевищення ГДК шкідливих речовин в контрольному створі  водного об'єкта в 50 і 
більше разів. 

33. Землі історико-культурного призначення – землі історико-культурних заповідників, 
меморіальних парків, поховань, археологічних і архітектурних пам'ятників та 
архітектурно-ландшафтних комплексів. 

34. Землі оздоровчого призначення – земельні ділянки, що мають природні лікувальні 
фактори, сприятливі для організації профілактики та лікування; 

35. Землі природоохоронного призначення – землі  заповідників, національних 
зоологічних і дендрологічних парків, парків-пам'ятників садово-паркового мистецтва, 
ботанічних садів, заказників (за винятком мисливських), заповідних урочищ, 
пам'ятників природи. 

36. Землі рекреаційного  призначення – земельні ділянки,  зайняті територіями будинків 
відпочинку, пансіонатів, кемпінгів, туристичних баз, стаціонарних і наметових 
туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних 
станцій, парків, зелених зон навколо міст та інших населених пунктів, дитячих і 
спортивних таборів, які розташовані по за землями оздоровчого призначення. 

37. КБК – коефіцієнт біоконцентрації в рибах. 
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38. КНЕ (ЕКx) – хронічна токсичність у водному середовищі. 
39. Континентальний шельф – морське дно і надра підводних районів, що простягаються 

за межі територіальних вод на всьому природному продовженні сухопутної території до 
зовнішнього кордону підводної окраїни материка, або на відстань 200 миль від вихідної 
лінії, від якої обчислюється ширина територіальних вод. 

40. Концентрація фонова – концентрація речовині у воді водного об'єкта, що 
сформувалася під впливом усіх домішок, за винятком впливу даного джерела, відносно 
якого визначається ця фонова концентрація. 

41. Критерій токсичності – встановлене значення зміни обраного показника 
життєдіяльності тест-об'єкта, на підставі якого роблять висновок про токсичність 
об'єкту, який тестується. 

42. Л(Е)Кsos – гостра токсичність у водному середовищі. 
43. ЛД50 (летальна доза) – доза речовини, яка призводить до загибелі 50 % піддослідних 

організмів за час проведення випробування (ЕК50 - ефективна доза, при сприйнятті якої 
на 50 % особин виявляється вплив речовини). 

44. ЛК50 (ЛКР50) – медіанна летальна концентрація або кратність розведення вод; 
експериментально отримане значення концентрації хімічної речовини (суміші) у воді 
або кратності розбавлення вод, яка призводить до загибелі 50 % піддослідних організмів 
за час проведення випробування. 

45. Л'яльні води – води, які утворюються внаслідок конденсування вологи на бортових 
поверхнях судна, від пропусків в місцях фланцьових сполучень трубопроводів, від 
пропусків крізь тріщини в корпусі судна; Л'яльні води машинних відділень містять в 
собі нафту, мазут, мастила;  

46. Мáрші (нім. Marsch, Marschland) – тип ландшафту, низинні смуги морського 
узбережжя, затоплювані тільки під час найбільш високих (сізігійних) припливів або 
нагонів морської води. 

47. НК10 (НКР10) – нешкідлива концентрація окремих речовин або кратність розведення 
вод; експериментально отримане значення концентрації хімічної речовини у воді або 
кратності розбавлення вод, відповідно, викликає зміну тест-реакції не більше ніж у 10 % 
особин тестованої популяції при короткостроковому впливі протягом заданого терміну 
спостережень. 

48. НМД – неоподатковуваний мінімум доходів. 
49. Норма природного зменшення вантажу – природне зменшення маси (об'єму) вантажу 

внаслідок його усихання. 
50. Орієнтовно безпечний рівень впливу для навколишнього середовища – (ОБРВ) – 

тимчасово вводиться замість ПДК для речовин, дія яких недостатньо вивчено. 
51. Прибережна захисна смуга – частина водоохоронної зони вздовж річки, навколо 

водойми, на якій установлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на 
решті території водоохоронної зони. 

52. Прибережні води моря – територіальні та внутрішні морські води України і гирлові 
райони рік. 

53. Прибережний район, що охороняється – акваторії і ділянки суші, обмежені межами 
районів фактичного та майбутнього водокористування населення і двома поясами 
санітарної охорони. 

54. Продуценти (від латин. рroducens - виробляючий) – організми, які за допомогою 
фотосинтезу створюють органічну речовину і виділяють в атмосферу кисень. 

55. Редуценти (від латин. reducentis - повертаючий) – руйнівники (або деструктори, від 
латин. destructio - руйнування) мертвої органічної речовини. 

56. Речовина – хімічні елементи і їх сполуки, що знаходяться в природному стані або 
отримані в результаті антропогенної діяльності, за винятком розчинника. 

57. Ріфт – крупна лінійна западина в земній корі, що утворюється в місці розриву кори в 
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результаті її розтягнення або поздовжнього руху. Існує дві моделі утворення рифтів: 
модель Верніке і модель Маккензі. Останнім часом геологи частіше використовують 
змішану модель. 

58. САВРУС – скорочена назва системи автоматичного вимірювання, реєстрації та 
управління відведенням нафти, яка є загальною назвою будь-якої системи контролю 
вмісту нафти у відведеній за борт нафтовмісній суміші за вимогами Правил МАРПОЛ-
73/78, включаючи також ті, що допускають виконання розрахунків і управління 
відведенням вручну. 

59. Самовільне водокористування – самовільне захоплення, використання вод без 
спеціального на то дозволу. 

60. Сміття – гетерогенні суміші, які утворюються в процесі життєдіяльності людини і 
потребують знешкодження, утилізації, ліквідації. Всі види продовольчих, побутових и 
експлуатаційних відходів (за винятком свіжої риби та її залишків), що утворюються в 
процесі нормальної експлуатації судна (із Міжнародної конвенції щодо запобігання 
забруднення із суден 1973 року з поправками 1978 року - MARPOL - 73/78). 

61. Стічні води – води, що відводяться з суден після їх використання у побутовій та 
виробничій діяльності людей. 

62. Суміш – дві або більше речовини, в твердому вигляді або ти, що знаходяться в 
розчиненому стані, за умови, що вони не вступають в реакції один з одним. 

63. ТДД – (технічне досьє двигуна), документ, який являє собою екологічний паспорт 
суднового дизеля і потрібен для супроводу дизеля протягом всього терміну його 
суднової служби. 

64. Територіальні води – прибережні морські води шириною 12 морських миль, що 
відраховуються від лінії найбільшого відлину як на материку, так і на островах. 

65. Тест-об'єкт(и) – водний(і) організм(и), чутливий(і) до дії токсичних речовин та 
спеціально підготовлений(і) в лабораторних умовах до біотестування. 

66. Тест-реакція – зміна обраного показника життєдіяльності тест-об'єкта під дією 
токсичної речовини. 

67. Тимчасово узгоджений скид (ТУС) – маса речовини у зворотній воді, тимчасово 
допустима до відведення у водний об'єкт при поетапному досягненні ГДС. 

68. Токсичність – властивість води (водної витяжки, розчину хімічної речовини), що 
обумовлена наявністю в ній токсичних речовин і характеризує її здатність порушувати 
життєдіяльність водних організмів. 

69. Хімічне споживання кисню (ХСК). ХСК визначається як кількість кисню, необхідного 
для хімічного окислення органічних і мінеральних речовин, які  містяться в одиниці 
об'єму води. 

70. Шкідлива речовина – будь-які небезпечні, отруйні або інші речовини, які, 
потрапляючи у море, здатні викликати забруднення або засмічення морського 
середовища. 

71. EIAPP – Міжнародний сертифікат двигуну «Про запобігання забруднення повітря 
двигуном». 

72. IAPP – Міжнародний сертифікат судну «Про запобігання забруднення повітря». 
73. LOEC – мінімальна концентрація, при якій спостерігається вплив речовини. 
74. log Кow – коефіцієнт розподілу октанол/вода. 
75. NOEC (no observed effect concentration). – максимально недіюча концентрація речовини; 

концентрація, що не викликає видимого ефекту; концентрація відсутності дії. Це 
експериментальна концентрація, яка трохи нижче найнижчої випробуваною 
концентрації, що викликає статистично значимий негативний ефект. NOEC не викликає 
статистично значимого негативного ефекту в порівнянні з випробуваною 
концентрацією. 
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