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Мельничук И.В. Проблемы обеспечения качественной питьевой 
водой населения города Ивано-Франковска и пути ее решения 

Определены основные проблемы обеспечения качественной питьевой водой 
населения Украины. Проанализирован уровень качества питьевой воды в Ивано-
Франковске согласно нормам. Отмечена необходимость внедрения государственных 
программ и законов, с целью повышения качества водных ресурсов. Дано краткое 
описание проектов и намечены перспективные мероприятия, в результате внедрения 
которых будет обеспечено практически всех жителей города высококачественной 
питьевой водой. 

Ключевые слова: питьевая вода, качество, жилищно-коммунальное хозяйство, 
бюветы активированной воды, коллективные установки доочищения водопроводной 
воды, система водоснабжения. 

Mel'nichuk I.V. Problems of providing of population of city of Ivano-
Francovsk a high-quality drinking-water and ways of its decision 

There are basic problems of providing quality drinking water to the population of 
Ukraine. Analyzed the quality of drinking water in the Ivano-Frankivsk, according to the 
norms. Noted the nessesity of government programs and laws to improve the quality of 
water resources. There is a brief description of projects and identified promising measures 
as a result of which will be provided of high-quality drinking water with almost all resi-
dents. 

Keywords: drinking-water, quality, home-communal economy, pump-rooms of the 
activated water, collective options of tapwater double-clearing, water system. 
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CИНФІТОСОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РАРИТЕТНИХ  
ДЕКОРАТИВНИХ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ПРИРОДНОГО 

ПАРКУ "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ" 
Визначено раритетні декоративні лісові фітоценози Національного природного 

парку "Сколівські Бескиди", для яких здійснено синфітосозологічне оцінювання 
(розраховано синфітосозологічні індекси та синфітосозологічні класи, визначено ка-
тегорії та статус раритетності). 

Ключові слова: Національний природний парк, синфітосозологічний аналіз, ра-
ритетні декоративні фітоценози, синфітосозологічний індекс, синфітосозологічний 
клас, категорія, статус. 

Охорона рослинного світу вже стала глобальною проблемою збережен-
ня як окремих видів, так і фітоценозів та екотопів їх зростання [1, 3, 6-8, 12, 13]. 
Причому про охорону раритетних фітоценозів почали говорити значно пізніше, 
ніж про охорону видів рослин. Вперше в Україні ідею охорони фітоценозів по-
чали обговорювати у 60-х роках ХХ ст. і висунув її С.М. Стойко [10]. 
                                                           
 
1Наук. керівник: проф. С.Ю. Попович, д-р біол. наук 
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Вона актуальна й досі, оскільки раритетність рослинних угруповань – 
це складне фітоісторичне, фітогеографічне й фітоценотичне явище, пов'язане 
з динамічним процесом розвитку рослинного покриву в післяльодовиковий 
період, зумовленим впливом як природних, так й антропогенних факторів, а 
іноді їх взаємною дією [12]. Тому вважаємо за доцільне провести синфітосо-
зологічний аналіз раритетних декоративних лісових рослинних угруповань 
Національного природного парку "Сколівські Бескиди", який ми здійснили 
для того, щоб оцінити їх структуру, динамічні особливості, екоумови зрос-
тання, сучасний стан з метою можливості для відтворення у штучних умовах 
заповідних парків. 

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" було створено 
для збереження і відтворення унікальних природних комплексів Українських 
Карпат, що мають важливе природоохоронне, наукове, рекреаційне, освітнє, 
естетичне та оздоровче значення. Через значне антропогенне навантаження 
рослинний світ цієї території зазнав значних змін. Зокрема, у минулому пере-
важали корінні букові, ялицево-букові та смереково-букові ліси. Сьогодні тут 
основні площі займають штучно створені смерекові насадження віком 50-
80 років. Ці монокультури є досить малостійкими до несприятливих факторів 
і з кожним роком їх дедалі більше всихає [2, 11]. Саме тому потрібно вивчати 
насамперед корінні деревостани, що ще залишилися і зростають на дослідже-
ній нами території, а втрачені треба намагатися відновити і збагатити на ін-
ших освоєних територіях. 

На основі означених вище літературних відомостей та результатів 
власних спостережень серед декоративних лісових рослинних угруповань на-
ціонального природного парку "Сколівські Бескиди", які занесені до Зеленої 
книги України (2009) і підлягають охороні [4], виділяємо такі: 

1. Угруповання букових лісів тисових (Fageta (sylvaticae) taxosa (bacca-
tae)) та ялицево-букових лісів тисових (Abieto (albae) – Fageta (sylvaticae) ta-
xosa (baccatae)). Це угруповання об'єднує 13 асоціацій, унікальність яких виз-
начається наявністю у підліску домінанта – Taxus baccata L. із типовими домі-
нантними видами деревостану та травостою. Це угруповання є дуже цікавим 
для відтворення його в озелененні, оскільки тут зростає значна кількість деко-
ративних видів рослин. Зокрема, перший ярус деревостану утворює Fagus 
sylvatica L., співдомінує з ним Abies alba Mill. Другий ярус утворює Acer pseu-
doplatanus L., Tilia cordata Mill., Carpinus betulus L., Fraxinus excelsior L. У 
трав'яному ярусі із декоративних видів зростає Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 

2. Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у тра-
востої місячниці оживаючої (Lunaria rediviva). Це угруповання об'єднує чоти-
ри асоціації на пологих чи досить крутих схилах. Теж цікаве для штучного 
створення в озелененні (садиби лісництв значних розмірів), оскільки доміну-
ючим видом у деревостані є Fagus sylvatica L., співдомінантом – Abies alba 
Mill. Другий ярус утворюють співдомінанти – Picea abies (L.) Karst., Acer pseu-
doplatanus L. з домішкою Ulmus glabra Huds., Carpinus betulus L. У підліску 
зростає Corylus ovellana L., Sambucus nigra L. У трав'яному ярусі домінантним 
видом є Lunaria rediviva L., у домішку – Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. та ін. 
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3. Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням плюща 
звичайного (Hedera helix). Об'єднує чотири асоціації, які трапляються в ізольо-
ваних місцезростаннях. Для оздоблення територій є досить цікавим, оскільки 
деревостан утворює Fagus sylvatica L., подекуди із значною домішкою Abies 
alba Mill. та Acer pseudoplatanus L. У проективному покритті з декоративних 
видів зростає Dryopteris filix-mas (L.) Schott. та Vinca minor L. Це угруповання 
можна використовувати для ділянок із достатньо вологими ґрунтовими умо-
вами та з деяким затіненням (приватна садиба значних розмірів, набережні, 
ставки на території дослідженого Національного природного парку). 

4. Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у тра-
востої скополії карніолійської (Scopolia carniolica). Входить одна асоціація – 
буковий ліс скополієвий – Fagetum (sylvaticae) scopoliosum (carniolicae). По-
ширена у межах висот 400-700 м н. р. м. Деревостан утворює Fagus sylvati-
ca L., поодиноко зростає Abies alba Mill., Picea abies (L.) Karst., Acer pseudop-
latanus L., у підліску трапляються Corylus ovellana L., Daphne mezereum L. У 
травостої домінує Scopolia carniolica Jacq., разом з нею постійно зростають 
Lunaria rediviva L., Phyllitis scolopendrium (L.) Newm., Urtica dioica L. та ін. 
Використовувати це угруповання у штучних умовах треба досить обережно, 
оскільки Daphne mezereum L. – отруйна рослина. 

5. Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням у тра-
востої цибулі ведмежої (Allium ursinum). Це угруповання об'єднує сім асоці-
ацій, які зростають на схилах різних експозицій крутизною 10-30°. Це багато-
ярусні різновікові деревостани з переважанням Fagus sylvatica L., подекуди 
разом із Abies alba Mill. та домішкою Acer pseudoplatanus L. Другий ярус міс-
цями утворює Picea abies (L.) Karst., третій – Carpinus betulus L. У трав'яному 
ярусі домінує Allium ursinum L. Тобто це угруповання підходить для штучно-
го створення під час оздоблення територій, зокрема для озеленення садиби 
Завадківського лісництва Національного природного парку. 

6. Угруповання ялицево-звичайнодубових лісів (Abieto (albae) – Querce-
ta (roboris)). До даного угруповання входить дев'ять асоціацій, які зростають 
на висоті 300-500 м н. р. м. Воно доволі цікаве для створення в штучних умо-
вах, оскільки домінуючим видом у деревостані є Quercus robur L., співдомі-
нантом виступає Abies alba Mill., поодиноко трапляється Acer pseudoplata-
nus L. та Fagus sylvatica L. Місцями другий ярус формують Carpinus betu-
lus L. та Tilia cordata Mill. Підлісок або чагарниковий ярус із декоративних 
видів представляє Corylus ovellana L. При штучному створенні слід звернути 
увагу на родючість ґрунтів, оскільки для цього угруповання вони повинні бу-
ти особливо багатими та поживними. Його можна створювати у парку відпо-
чинку або ж для озеленення територій лісництв, лікарень тощо. 

7. Угруповання сіровільхових лісів (Alneta incanae) з домінуванням у 
травостої скополії карніолійської (Scopolia carniolica). Входить лише одна 
асоціація – сіровільховий ліс скополієсий (Alnetum (incanae) scopoliosum (car-
nioliacae), що зростає на терасах річок до висоти 600 м н. р. м. Його деревос-
тани утворені Alnus incana (L.) Moench. У підліску поодиноко зростає Sambu-
cus nigra L. та Euonymus verrucosa Scop. Домінантом трав'яного ярусу висту-
пає Scopolia carniolica Jacq., із декоративних видів, які становлять флорис-
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тичне ядро, зростає Caltha palustris L. Це угруповання є доволі цікавим для 
створення у штучних умовах, особливо на зволожених територіях. Зокрема, 
його можна висаджувати на берегах ставків Завадківського лісництва, озера 
Журавлине та інших перезволожених земель на території Національного при-
родного парку. 

8. Угруповання сіровільхових лісів (Alneta incanae) з домінуванням у 
травостої цибулі ведмежої (Allium ursinum). До його складу входить лише 
одна асоціація – сіровільховий ліс ведмежоцибулевий (Alnetum (incanae) alli-
osum (ursini)). Фітоценоз зростає на терасах річок до висоти 600 м н. р. м. Па-
нівним видом у деревостані є Alnus incana (L.) Moench., у домішку – Acer 
pseudoplatanus L. та Picea abies (L.) Karst. Із рослинного різноманіття, яке ут-
ворює підлісок, можна виділити такі декоративні види: Sambucus nigra L. та 
Euonymus verrucosa Scop., Cornus mas L. У травостої із декоративних видів 
зростає Caltha palustris L. Це угруповання є цікавим для відтворення його під 
час оздоблення територій, але лише на зволожених місцях та терасах річок, 
берегах озер, ставків тощо. 

9. Угруповання яворових лісів (Acereta pseudoplatani) з домінуванням у 
травостої місячниці оживаючої (Lunaria rediviva). Воно об'єднує чотири 
асоціації, які зростають на висоті до 500-700 м н. р. м. на крутих гірських 
схилах. Цікаве для створення у штучних умовах за своєю будовою: перший 
ярус утворює Fagus sylvatica L. з участю Fraxinus excelsior L., Abies alba Mill. 
та Ulmus laevis Pall. У другому ярусі переважає Acer pseudoplatanus L. У під-
ліску поодиноко трапляється Corylus ovellana L. У трав'яному ярусі домінує 
декоративний вид Lunaria rediviva L., поодиноко зростає Phyllitis scolopendri-
um (L.) Newm. Його можна використати під час створення паркових дендро-
композицій, або ж для озеленення садиб лісництв. 

10. Угруповання яворових лісів (Acereta pseudoplatani) з домінуванням 
у травостої скополії карніолійської (Scopolia carniolica). Об'єднує дві асоці-
ації, що зростають на стрімких схилах на висоті від 500 до 700 м н. р. м. Де-
ревний ярус утворює Acer pseudoplatanus L., поодиноко трапляються Fagus 
sylvatica L., Abies alba Mill. та Picea abies (L.) Karst. Негустий підлісок сфор-
мований Corylus ovellana L. У травостої виявлені такі декоративні види: Sco-
polia carniolica Jacq., Lunaria rediviva L., Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. 
Для створення у штучних умовах є досить актуальним. Це угруповання мож-
на відтворювати на присадибних ділянках великих розмірів, або ж під час 
озеленення освоєних територій лісництв. 

Таким чином, на території Національного природного парку "Сколівсь-
кі Бескиди" виявлено 10 раритетних декоративних фітоценозів лісів, що підля-
гають охороні [4]. З них за категоріальним статусом п'ять рідкісних і п'ять тих, 
що перебувають під загрозою зникнення. Окрім цього, відповідно до методич-
них розробок [4, 5, 8, 12], для кожного угруповання, залежно від його наукової 
та фітосозологічної цінності, було зроблено синфітосозологічне оцінювання. 
На дослідженій території виявлено два угруповання ІІІ категорії раритетності, 
одне угруповання І і ІІ категорій та сім угруповань ІІ категорії. Згідно з визна-
ченими синфітосозологічними індексами (СФІ), які є інтегральними кількісни-
ми показниками фітосозологічної цінності угруповання, для кожного фітоце-
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нозу ми виділили синфітосозологічні класи (СФКл). Наприклад, якщо СФІ от-
римали більше числа 11, то це І СФКл, якщо СФІ більший за 8, але менший, 
ніж 11 – це ІІ СФКл, якщо межі СФІ змінюються від 5 до 7,9 – це ІІІ СФКл і 
якщо СФІ менший за 5 – це IV СФКл [4, 5, 8]. Отже, 10 раритетних рослинних 
угруповань, що зростають на території Національного природного парку "Ско-
лівські Бескиди", належать до І СФКл. Зважаючи на це, слід переглянути обся-
ги їх господарського використання, а також загалом зменшити інше антропо-
генне навантаження на територіях, де безпосередньо зростають ці раритетні і 
водночас декоративні рослинні угруповання. 

Натомість з описів цих декоративних фітоценозів можна зробити де-
який висновок про те, що всі раритетні угруповання Національного природ-
ного парку "Сколівські Бескиди" не лише потребують збереження, а й відтво-
рення та збагачення на територіях озеленення. Вони за своїм складом та бу-
довою є досить естетичними та привабливими для використання у ландшаф-
тному фітодизайні на доволі великих площах. Досі для оздоблення територій 
населених пунктів такий прийом не застосовувався. Він дав би можливість 
відновити та сприяти поширенню цих раритетних рослинних угруповань. То-
му можна рекомендувати створювати раритетні декоративні фітоценози на 
територіях парків відпочинку, садиб лісництв, лікарень, оскільки вони потре-
бують досить великих за розмірами ділянок та формування повного видового 
складу рослин. Такі ділянки варто підбирати за ґрунтово-кліматичними умо-
вами, котрі максимально наближені до природних умов гірського масиву Ук-
раїнських Бескид. 
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ративных лесных фитоценозов природного парка "Сколивские Бескиды" 

Определены раритетные декоративные лесные фитоценозы Национального 
природного парка "Сколивские Бескиды", для которых сделана синфитосозологичес-
кая оценка (рассчитаны синфитосозологические индексы и синфитосозологические 
классы, определены категории и статус раритетности). 
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rest phytocoenoses of the natural park "Skolivski Beskydy" 

Rare decorative forest phytocoenoses of the national natural park "Skolivski 
Beskydy" are determined, for which the synphytosozological assessment is elaborated 
(synphytosozological indices and synphytosozological classes are identified, categories 
and status of the rarity are determined). 
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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ 

Розглянуто особливості формування понятійно-термінологічного апарату, 
пов'язаного з висвітленням проблем екологічної безпеки населення великих міст. 
Окреслено типи переходу від екологічної безпеки до екологічної небезпеки. Проана-
лізовано найважливіші ознаки екологічної безпеки. Подано побудовану автором по-
нятійно-термінологічну систему "екологічна безпека" – "екологічна небезпека". 

Ключові слова: екологічна безпека, екологічна небезпека, екологічний ризик, 
екологічна загроза, понятійно-термінологічний апарат. 

У ХХІ ст. проблеми екологічної безпеки населення великих міст пер-
манентно загострюються. Згідно з оцінками спеціалістів ООН, екологів між-
народних і національних природоохоронних організацій, управлінців, соці-
ологів, однією з найбільших сучасних соціально-економічних проблем еколо-
гічних проблем є зростання кількості та величини великих міст, у яких хворі-
ють й передчасно помирають люди, руйнуються та гинуть залишки природи 
внаслідок концентрації на їх території потенційно небезпечних об'єктів. Саме 
тому сучасні великі міста характеризуються в багатьох наукових і науково-
популярних публікаціях як "ракові пухлини": на їх території концентрується 
низка загроз безпеці населення. Такі загрози потребують вивчення, оскільки 
без цього неможливо реалізувати екологічну безпеку у великих містах. 
                                                           
 
1 Наук. керівник: проф. Г.С. Шевченко, д-р екон. наук – НЛТУ України, м. Львів 


