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Основні характеристики, суть розробки:  В останній час гостро постає питання охо-
рони парків, оскільки, як показують результати гідрохімічної зйомки, існуючі охоронні межі 
Дендропарку "Софіївка" не забезпечують належного захисту підземних та поверхневих вод. 
Забруднення надходить з прилеглих територій, на котрих проводяться сільськогосподарські 
роботи, розташовані склади добрив, отрутохімікатів, паливо-мастильних матеріалів, тобто 
присутні “приховані ризики”. 

За результатами гідрохімічної зйомки, в районі дендропарку підземні води тріщину-
ватої зони кристалічних порід  забруднені нітратами та важкими металлами.   

Мета роботи полягає в просторовій оцінці природної захищеності підземних вод в ра-
йоні дендропарку. Використання оверлейного аналізу, котрий дозволяє отримати безперерв-
ну поверхню – прогнозну карту захищеності підземних вод. Для моделювання був викорис-
таний програмний продукт ArcGIS, котрий дозволяє проводити операції з формулами, де за-
мість одиничних значень можуть використовуватись растрові моделі поверхонь, а кінцевий 
результат отримується також у вигляді поверхні, де Z-фактор буде відображати час вертика-
льної фільтрації забруднених вод з верхнього водоносного горизонту в горизонт тріщинних 
вод.  

Конкурентоспроможність: Можливість створення та керування геоінформаційною 
базою даних, синтез нового графічного матеріалу робить розробку перспективною та конку-
рентоспроможною. 

Порівняння із світовими аналогами: Просторовий підхід та використання геоінфор-
маційної  основи відповідає рівню світових аналогів. 

Економічна привабливість: Вартість досліджень співрозмірна зі стандартним підхо-
дом, але є ряд переваг: оперативність отримання друкованих карт, можливість виявлення не-
безпечних територій на місцевості за допомогою GPS навігатора, Оперативність отримання 
списку потенційно–підтоплених населених пунктів для негайного сповіщення, та ін. 

Потенційні споживачі розробки: Міністерство охорони навколишнього середовища, 
міністерство надзвичайних ситуацій, органи місцевого самоуправління, організації, що про-
водять геоекологічні  дослідження, землевласники. 

Стан готовності розробки: Методика практично готова до застосування. 

Результати впровадження: Результати НДР впроваджені в навчальному процесі і 
наукових роботах геологічного факультету Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка. 



 

 

Пропозиції по співробітництву для інвесторів: Дана методика дозволить спрогно-
зувати та виявити місця потенційного підтоплення, з метою мінімізації або уникнення збит-
ків. 

Адреса: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 01601 МСП, м. 
Київ, вул. Володимирська, 64. 

Телефон: 30-45-239-32-40, 30-45-521-35-41, Факс 30-45-526-53-43 E-mail 
ndchinfo@univ.kiev.ua, http: //science.univ.kiev.ua 

 

 

На малюнку наведено результат моделювання – 
прогнозна карта часу проникнення забруднення у 
водоносний горизонт на території Дендропарку 
Софіївка, з накладанням існуючих охоронних меж 

 


