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У повітряний басейн м. Львова з викидами промислових підприємств і транспорту за 

рік потрапляють різноманітні шкідливі речовини. Залежно від кількісного та якісного складу 

промислових викидів, їх періодичності, висоти, на яку вони здійснюються, а також від 

кліматичних умов, які визначають перенесення, розсіювання викидів і вимивання шкідливих 

речовин атмосферними опадами, від інтенсивності фотохімічних реакцій у атмосфері та 

багатьох інших факторів формується рівень забруднення атмосферного повітря міста [1-2]. 

Оцінка впливу промислових об’єктів на природні екосистеми у зв’язку з 

функціонуванням потенційно небезпечних у екологічному відношенні підприємств 

нафтохімічної, паливної, теплоенергетичної, хімічної та інших галузей промисловості на 

території м. Львова є досить актуальною. 

Метою даної роботи була оцінка впливу промислових підприємств м. Львова, які 

ввійшли до екологічного рейтингу 45 підприємств-забруднювачів Львівщини, на хімічний 

склад атмосферних опадів у зимовому періоді за допомогою експрес-методів. 

Атмосферні опади – дощ та сніг − аналізували в зонах впливу п’яти стаціонарних 

джерел − підприємств-забруднювачів міста Львова: ВАТ «Львівський дослідний 

нафтомаслозавод», ЗАТ «Львівсистеменерго», ЛМКП «Львівтеплоенерго», ТзОВ «Львівська 

ізоляторна компанія» та ВАТ «Іскра». 

Для визначення середнього складу дощової води пробовідбір проводили протягом 

усього часу, поки йшов дощ (1 грудня 2012 року). 

Відбір проб снігу для аналізу (15 грудня 2012 року) проводили спеціальними 

поліхлорвініловими пробовідбірниками з ділянок незайманого снігового покриву в місцях, 

де він лежав найбільш товстим шаром, на площі 1 м
2
. Проби снігу (300 − 400 мл) для аналізу 

відтаювати за кімнатної температури з наступним вимірюванням рН розчину, лужності та 

суми важких металів за допомогою тест-методів. 

Експрес-визначення основане на використанні тест-систем для аналізу водних 

середовищ (рис. 1) [3]. 
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Слід відзначити, що опади вимивають із атмосфери як кислотні, так і лужні домішки, 

тому в разі їх сумарної кількості відбувається нейтралізація вже на момент випадання опадів, 

і значення рН стають рівними 5,2-5,8. У результаті має місце суттєва мінералізація опадів 

при значеннях рН, близьких до нейтральних. 

 

 

 

Рис. 1. Тест-пристрій для визначення суми важких 

металів в атмосферних опадах: 1, 2 – пластмасові 

наконечники; 3 – шприц; 4 – індикаторний папір 

Результати визначення рН снігових вод свідчать про нейтральні й слабколужні 

показники рН опадів, що випадають у зимовий період у зоні впливу вищезазначених 

підприємств м. Львова. Це означає, що в снігових водах повинна бути більш висока 

концентрація катіонного компонента, до складу якого можуть входити тверді паливні 

частинки (концентрація яких зростає в зимовий період) або інші катіони промислового 

походження. 

Таким чином, у Львові джерелами техногенного навантаження є газові викиди ЛМКП 

«Львівтеплоенерго», ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» та ВАТ «Іскра». Під час 

проходження атмосферних опадів через шар газоподібних викидів опади насичуються рядом 

елементів-домішок, що згубно впливає на стан навколишнього середовища. Тому оцінку 

якості території можна проводити за показником хімічного забруднення атмосферних опадів, 

що найповніше характеризує екологічну ситуацію, яка складається, дає можливість 

прогнозувати її зміни, а також пропонувати комплекс заходів для її покращення. 
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