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Наведені приклади попередньої аудиторської експертизи небезпечної екологічної ситуації, що склалась на 

території полігону твердих побутових відходів внаслідок ймовірних витоків інфільтрату з амбарів зберігання 
кислих гудронів. Підтверджено той факт, що в умовах складної соціально-екологічною обстановкою навколо 
об’єктів небезпеки, відсутності адекватних об’єктивних та аргументованих доказів їх впливу на довкілля, відсу-
тність повних даних аналізу та вивчення умов формування небезпечних процесів, єдиним ефективним засобом 
щодо прийняття рішень в системі управління екологічною безпекою є проведення комплексного екологічного 
аудиту. 
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Приведены примеры предварительной аудиторской экспертизы опасной экологической ситуации, сложив-

шейся на территории полигона твердых бытовых отходов в результате вероятных утечек инфильтрата из амба-
ров хранения кислых гудронов. Подтвержден тот факт, что в условиях сложной социально-экологической об-
становкой вокруг объектов опасности, отсутствия адекватных объективных и аргументированных доказа-
тельств их влияния на окружающую среду, отсутствия полных данных анализа и изучения условий формирова-
ния небезпчних процессов, единственным эффективным средством для принятия решений в системе управле-
ние экологической безопасностью является проведение комплексного экологического аудита. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За даними [1] у 2010 

році стало відомо, що ВАТ «Львівський дослідний 
нафтомаслозавод», що зливає свої відходи до місце-
вих водних резервуарів, розташованих на його тери-
торії, заважає Міністерству охорони навколишнього 
природного середовища України розпочати роботи з 
попередження екологічної катастрофи. Зазначено, 
що забруднення довкілля продовжується: в резерву-
арах постійно фіксується зниження рівня рідини. 
Гудрони просочуються до підземних рік поблизу сіл 
Збиранка і Сороки (Жовківського району Львівської 
області). Місцеві мешканці потерпають від забруд-
нення криниць та повітря.  Існує загроза витоку не-
безпечної речовини до річки Малахівка, яка впадає в 
річку Полтву. Територія підвищеного ризику розта-
шована на відстані 10  кілометрів від Львова.  При 
цьому зауважено, що Мінприроди вимагає допусти-
ти своїх спеціалістів до резервуарів із кислими гуд-
ронами для термінового попередження екологічної 
катастрофи. Питання львівських озер знаходиться на 
особистому контролі Міністра охорони навколиш-
нього природного середовища України. 

За інформацією прес-служби Державного управ-
ління охорони навколишнього середовища [2] у 
Львівській області збанкрутілий ВАТ «Львівський 
дослідний нафтомаслозавод» не вживає жодних за-
ходів щодо забезпечення екологічно безпечного 
зберігання кислих гудронів та їх утилізації чи вида-

лення. Отже, нагадаємо, небезпечні високотоксичні 
відходи (близько 200,0 тис. куб. м.) зберігаються 
поблизу Львівського сміттєзвалища в трьох неізо-
льованих земляних ємностях (амбарах-
накопичувачах). Згідно даних [3] результатами про-
ведених досліджень (без посилання на вихідні дані 
та результати дослідження), гудрони ВАТ «Львівсь-
кий дослідний нафтомаслозавод» є дуже кислими та 
містять разом з органічними речовинами близько 
70% сірчаної кислоти. Встановлено, що шкода за за-
бруднення лише поверхневих вод витоками фільт-
рату з амбарів кислих гудронів склала 71 млн. 974 
тис. 648 грн. 14 коп. Наголошено, зберігання кислих 
гудронів здійснюється з порушенням вимог екологі-
чної безпеки, що загрожує здоров’ю людей, зокрема 
мешканцям міста Львова, оскільки місце зберігання 
гудронів розташоване в 10 кілометровій зоні міста. 

Отже, базуючись на вище зазначених даних з рі-
зних інформаційних джерел, у тому числі, офіцій-
них, ситуація поблизу Львівського сміттєзвалища є 
критичною і такою,  що вимагає визнання даної те-
риторії зоною екологічного лиха.  

Як відомо – найбільш ефективним засобом вирі-
шення питання «легалізації» існуючих полігонів, 
інших подібних об’єктів видалення відходів з точки 
зору природоохоронного законодавства є комплекс-
ний екологічний аудит, який би вивчив усі аспекти 
діяльності полігону та інших об’єктів підвищеної 
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екологічної небезпеки, які знаходяться у його сані-
тарно-захисній зоні (далі – СЗЗ), взаємний вплив 
яких не може бути виключеним. На підставі виснов-
ків екологічного аудиту можна буде розділити  не-
гативний «внесок» кожного з об’єктів та міру їх від-
повідальності [3]. Отже, метою даної роботи є пред-
ставлення результатів екологічного аудиту як єди-
ного дієвого засобу прийняття практичних рішень в 
галузі екологічної безпеки (на прикладі проблеми 
кислих гудронів Львівського нафтомаслозаводу). 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ро-
зглянемо приклад діючого об’єкту,  а саме Львівсь-
кого міського полігону твердих побутових відходів, 
що розташований поблизу с. Грибовичи Львівської 
області. Особливістю цього полігону є розташуван-
ня в межах його СЗЗ трьох амбарів кислих гудронів 
які утворювалися при глибокій переробці нафти з 
метою отримання високоякісних масел та пластифі-
каторів на Львівському дослідному нафтомаслоза-
воду (далі ЛДНЗ). ЛДНЗ знаходиться у стадії банк-
рутства, тому було призначено обов’язковий еколо-
гічний аудит. В процесі екоаудиту було вивчено 
екологічні аспекти санації нафтомаслозаводу і ви-
значена необхідність комплексного одночасного ау-
диту екологічних аспектів впливу як полігону на до-
вкілля,  так і кислих гудронів,  та взаємного впливу 
полігону і амбарів кислих гудронів.  З метою аргу-
ментації необхідності комплексного екоаудиту, в 
процесі проведення обов’язкового екоаудиту попе-
редньо було вивчено деякі аспекти стану полігону та 
можливого взаємного впливу полігону і амбарів ки-
слих гудронів (АКГ) одне на одного та на компоне-
нти довкілля. Львівській міський полігон твердих 
побутових відходів офіційно почав функціонувати в 
1959 р.[4] За різними даними його площа складає від 
33,3 га до 45,3 га.  В тілі полігону знаходиться (оці-
ночне) 12–15 мільйонів тон відходів, з яких, за офі-
ційними даними, – 2 мільйони тон небезпечних (то-
ксичних) відходів 1–4 класу небезпеки. До 1990 р. 
на нього вивозилися і захоронялися токсичні відхо-
ди 1–3 класу небезпеки. Починаючи з 1990 р. (офі-
ційно, за дозволом СЕС) вивозяться тільки промис-
лові відходи 3–4 класу небезпеки. До 1992 року 
сміття постійно горіло. Епізодично полігон горить і 
сьогодні. А горіння дуже сприяє розповсюдженню 
небезпечних речовин та продуктів горіння в компо-
нентах довкілля. Варто відмітити, що наявність та-
кої кількості токсичних промислових відходів пере-
воде цей полігон з місця видалення побутових від-
ходів до місця видалення небезпечних промислових 
відходів. 

Варто зазначити, що в процесі метаболізму (ана-
еробного бродіння) органічної складової накопиче-
ного сміття (у тому числі і токсичних відходів) 
утворюється так званий звалищний інфільтрат до 
складу якого, окрім органічних сполук (нафтоподіб-
ні речовини, сильфонові та жирні кислоти), входять 
практично усі важкі метали, які знаходяться у сміт-
ті, а також нітрити, нітрати, амонійний азот, сульфа-
ти, хлориди тощо [5]. А враховуючі, що на полігоні 
понадь 20 років розміщалися токсичні відходи 1–3 
класу небезпеки, склад інфільтрату повинен сильно 

відрізнятися від складу «класичного» інфільтрату, 
що обов’язково утворюється на полігонах твердих 
побутових відходів (далі ТПВ). 

За літературними даними [5–6] приблизний 
склад інфільтрату Грибовицького полігону ТПВ: 

- загальне солеутримання 14-17 г/дм3; 
- сульфати – 67 ГДК, загального заліза 1700 

ГДК, хлору 12–13 ГДК,  ртуті – 2500 ГДК, амоній-
ного азоту –  203  ГДК,  кадмію –  500  ГДК,  цинку –  
102 ГДК, свинцю – 17 ГДК, нікелю – 12 ГДК; 

- мають підвищену кислотність; 
- великій вміст бактеріальній фази. 
Але, враховуючі, що полігон утримує майже 2 

мільйони тон токсичних відходів, наявність небез-
печних речовин у звалищному інфільтраті може 
зрости набагато. На жаль, динамічного аналізу скла-
ду цього інфільтрату не проводилося. За офіційними 
даними [4] шар інфільтрату між дном полігону і ті-
лом сміття складає від 1 до 4 метрів. При площі по-
лігону близько 36 га об’єм інфільтрату досягає 1 мі-
льйону тон,  що в п’ять–сім разів перевищує обсяги 
кислих гудронів, що накопичено в АКГ (150 тис. 
тон). Дослідження [4] показали, що інфільтрат част-
ково стікає дренажним каналом до фільтрозборніків, 
загальний об’єм яких складає 4000 м3, і при цьому 
частково фільтрується у ґрунтову товщу. Ґрунти, що 
знаходяться під тілом полігону, не тільки характери-
зуються досить високим коефіцієнтом фільтрації,  а 
ще знаходяться під великим тиском тіла сміття та 
інфільтрату,  що сприяє як  вертикальному,  так і го-
ризонтальному поширенню забруднення. 

У 1984 р. проведено технічне переозброєння 
АКГ. Розроблено паспорт амбарів. Підтверджено ві-
дсутність ґрунтових вод до глибини 16 м. Суглинки 
під амбарами товщиною від 8 м до 11,5 м. Просочу-
вання вологі незначне. За даними аналізу вода агре-
сивних властивостей не має. Вміст забруднюючих 
речовин не перевищує нормативів. Подальші дослі-
дження показали, що рідина, яка зберігається в АГК 
має три шари. На дні безпосередньо кислі гудрони, 
які мають велику щільність і не дають можливості 
вертикальної фільтрації, між шарами – водна су-
спензія сульфонових та нафтенових кислот, зверху 
шар кислої води, яка і може стати джерелом забруд-
нення. При цьому варто зауважити, що кислі гудро-
ни мають таку велику щільність, що передбачити їх 
виток на відстань більш ніж 1,5  км не можливо.  
Більш того ряд дослідників пропонують їх викорис-
товувати як ізолюючий шар, в тому числі для ізоля-
ції полігонів ТПВ [7]. 

Вивозити кислі гудрони в АКГ перестали в 
1990 р. Результати аналізу проведеного НУ «Львів-
ська політехніка» рідини, що утримується в АКГ 
свідчать, що в так званих витоках «нафтопродуктів» 
забруднюючих речовин набагато більше. Ряд забру-
днюючих речовин, що виявлено в витоках, відсутні 
в АКГ. До того ж концентрація забруднюючих ком-
понентів, що присутні у витоках за звичайною логі-
кою не може при переміщенні на відстань 1,5  км 
збільшуватись, повинне спостерігатись їх зменшен-
ня внаслідок процесів розбавлення. 
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Аналіз доступних матеріалів, починаючи зі звітів 
про геологічні вишукування при створенні амбарів 
кислих гудронів (1969р.), звіт про техпереозброення 
амбарів кислих гудронів, звіти про вивчення складу 
кислих гудронів, звіти про вивчення впливу поліго-
ну на довкілля 2005 -2006 рр., листування з фіскаль-
ними екологічними та санітарним органами, великій 
обсяг літературних джерел щодо полігонів ТПВ, 
звалищного інфільтрату, кислих гудронів різного 
походження, технологій переробки нафти з метою 
отримання високоякісних масел і інших продуктів 
на ЛДМЗ показав, що: 

- технологія переробки нафти на ЛДМЗ виклю-
чає надходження важких металів до кислих гудро-
нів; 

- міграція кислих гудронів, важкої частини, ви-
ключена внаслідок їх високої щільності та низької 
рухомості, більш того кислі гудрони пропонується 
використовувати для гідроізоляції;  

- сірчана кислота в нижній частини АКГ відсут-
ня; 

- міграція емульгованного водного розчину (дру-
гий рідкий шар кислих гудронів, в якому розчинена 
деяка доля органіки – «нафтопродуктів») на відстань 
1,5 км. з виходом на поверхню ґрунту дуже пробле-
матична внаслідок низьких значень коефіцієнту ди-
фузії льосових підстилаючих ґрунтів,  з яких скла-
даються борти  і дамба озер,  та геологічної будови 
території; 

- до 2004 р. витоки не виявлялись;. 
- емульгований рідкий шар кислих гудронів зве-

рху покритий кислою водою,  тому він не може пе-
релитися через борти (дамбу) озер, тим більше за-
лишити сліди нафтопродуктів, до того ж у верхньо-
му шарі кислої води органіка відсутня; 

- не проведено глибоке дослідження складу ор-
ганічної і неорганічної части звалищного інфільтра-
ту; 

- спостережні свердловини, що були у 2005 р. 
пробурені у безпосередній близькості від гудронних 
озер, не показали наявність нафтопродуктів в про-
бах; 

- не з’ясована роль забруднених звалищним ін-
фільтратом дренажних канав та накопичувачів інфі-
льтрату. 

Все це свідчить на користь того, що джерелом 
забруднення грунтових вод, найбільш вірогідно, є 
звалищний інфільтрат. Але адекватних доказів цьо-
го не достатньо. В зв’язку з складною соціально-
екологічною обстановкою навколо полігону і АКГ, 
відсутністю адекватних об’єктивних та аргументо-
ваних доказів роздільного впливу полігону і АКГ на  
довкілля, відсутність повного хімічного аналізу 
складу та вивчення обсягів інфільтрату звалища, бу-
ло рекомендовано провести комплексний екологіч-
ний аудит Грибовичіського полігону ТПВ та АКГ.  

Стосовно розрахованого екологічною інспекцією 
чисельного значення збитку довкіллю за забруднен-
ня лише поверхневих вод витоками фільтрату з ам-
барів кислих гудронів, який склав суму 71 млн. 974 
тис. 648 грн. 14 коп. Підставою для одержання тако-

го значення збитку був той факт, що на момент 
складання Акту перевірки рівень в одному з АКГ 
понизився на 1 (один) метр. При цьому стверджу-
ється,  що пониження рівня дзеркала кислих гудро-
нів відбулося за рахунок витоку кислої води у до-
вкілля. Вказана площа дзеркала цього амбару – 4,2 
га. Розрахунок складається з переводу цифри дзер-
кала витоку (4,2 га) з несистемної розмірності (гек-
тари) в метричну розмірність (метри квадратні) і 
вказується цифра – 42000 м2. Ця цифра умножається 
на величину пониження рівня дзеркала кислих гуд-
ронів, що вказана у вище згаданому акті Держекоін-
спекції – 1 (один) метр. Одержаний результат – 
42000 м3.  

Звичайно занепокоєння професійних екологічних 
аудиторів викликає сам факт встановлення величез-
ної суми збитків на основі недостатньо обґрунтова-
них щодо обсягу витоків. Для прикладу наведемо 
логічні та прості висновки, що без дозволяють спро-
стувати позицію екоінспекції щодо самого факту 
витоку та можливості витоку такої кількості кислої 
води із амбарів кислих гудронів, належних ВАТ 
„ЛДНМЗ”: 

- в акті не наведені докази наявності самого ви-
току,  тіло дамби ціле,  слідів витоків не спостеріга-
ється; 

- до початку перевірки на протязі трьох місяців 
стояла дуже сильна спека, що неминуче повинно 
привести до природного зниження рівню кислої во-
ди, в акті про порушення природоохоронного зако-
нодавства не приводяться метеоумови на момент 
перевірки; 

- на АКГ екоінспекцією не ведуться системні кі-
лькісні спостереження щодо рівнів дзеркал кислої 
води,  тому зовсім не зрозуміло на підставі чого 
стверджується, що рівень понизився, за який період 
і по відношенню до чого відбулося пониження; 

- в Акті не вказано за якою методикою проведе-
но вимірювання, і які інструментальні методи (ін-
струменти) використовувалися для заміру понижен-
ня рівня дзеркала кислої води; 

- відповідно до Акту землевідводу під розмі-
щення трьох АКГ у свій час було виділено 4,2  га 
(42 000 м2) території, що знаходиться в межах СЗЗ 
сміттєзвалища. Площа дзеркал АКГ, за даними ае-
рофотозйомки, складає: верхній АКГ (№1) – 6100 
м2; нижній лівий АКГ (№2) – 9540 м2; нижній пра-
вий АКГ (№3) – 17600 м2. Отже на сьогодні сумарна 
площа дзеркала поверхні усіх АКГ складає – 3324 
0м2. Таким чином, сумарна площа нижніх АКГ (з 
яких за даними екоінспекції відбувся виток кислої 
води) складає – 27140 м2. Тому при пониженні рівня 
дзеркала кислої води на 1 (один) метр, при відсутно-
сті слідів прориву захисних дамб може випаритися 
тільки 27140 м3 речовини.  

ВИСНОВКИ. На наш погляд, тільки отримавши 
об’єктивні адекватні результати можна розробити на 
серйозній науково-технічній основі еколого-
економічно обґрунтований план екологічно безпеч-
ного циклу існування чи ліквідації об’єкту підвище-
ної екологічної небезпеки. Наведені приклади попе-
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редньої (доаудиторської) експертизи підтверджують 
той факт, що в умовах складної соціально-
екологічною обстановкою навколо об’єктів небезпе-
ки, відсутності адекватних об’єктивних та аргумен-
тованих доказів їх впливу на довкілля, відсутність 
повних даних аналізу та вивчення умов формування 
небезпечних процесів, єдиним ефективним засобом 
щодо прийняття рішень в системі управління еколо-
гічною безпекою є проведення комплексного еколо-
гічного аудиту. 
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ENVIRONMENTAL AUDIT AS AN EFFECTIVE TOOL OF PRACTICAL DECISION-MAKING ON 
ECOLOGICAL SAFETY 
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The examples pre-audit inspection of dangerous ecological situation in the solid waste landfill as a result of possible 

leakages of the infiltrate from the storage pits of acid tars. Confirmed by the fact that in a complex socio-ecological 
conditions around the sites of danger, lack of adequate objective and substantiated evidence of their impact on the 
environment, the lack of complete data analysis and study of the formation conditions of nebezpchnih processes, the 
only effective means for decision-making in the management of ecological safety is to conduct a comprehensive 
environmental audit. 
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