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4. ОПИС ПРОЄКТУ 

 

4.1. Мета Проєкту Метою проєкту є удосконалення класифікації морфології, технологій та 

системи поводження з відходами транспортної інфраструктури техносфери. 

 

4.2. Основні завдання Проєкту: 

- підготувати аналітичну довідку до Кабінету Міністрів України про стан, законодавчу та 

нормативну базу, морфологію, систему поводження з відходами транспортного сектору економіки 

у світі та в Україні;  

- підготувати аналітичну записку до Кабінету Міністрів України «Оцінка стану біологічної безпеки 

у транспортній інфраструктурі техносфери та біотехнологічного потенціалу мікроорганізмів з 

метою знешкодження рідких і твердих органічних відходів»;  

- запропонувати класифікацію морфології відходів транспорту;  

- розробити електронний глосарій основних термінів і понять;  

- розробити електронну освітньо-популяризаційну платформу про систему поводження з 

відходами у техносфері;  

- дослідження механізму інтенсифікації біодеградації дизельного палива, гасу та твердих 

органічних (харчових) відходів за різних температур; 

 - розроблення практичних рекомендації щодо комплексу заходів з метою утилізації відходів 

паливно-мастильних матеріалів (ПММ) (відпрацьованої моторної оливи, густих осадів дизельного 

пального, гасу) та твердих органічних (харчових) відходів в умовах різних температур;  

- розроблення ДСТУ «Визначення мікробіологічного ураження експлуатаційних матеріалів  

авіаційної техніки»;  

- розроблення проєкту технологічної схеми утилізації відходів ПММ (відпрацьованої моторної 

оливи, густих осадів дизельного пального, гасу) та твердих органічних (харчових) відходів.  

- розроблення проєкту технологічної схеми очищення стічних вод від біогенних елементів за 

допомогою мікроводоростей;  

- підготовка монографії «Експериментально-аналітичне обґрунтування забезпечення 

мікробіологічної стабільності моторних і ракетних палив»;  

- підготовки електронного підручника «Технології захисту людини у техносфері. Екологістика у 

транспортній інфраструктурі» та його видання. 

 

4.3. Детальний зміст Проєкту: 

 

- Сучасний стан проблеми. Однією  з  проблем,  що  потребує  вирішення  та  проведення  

відповідних  досліджень,  є утилізація  відходів  та  мінімізація  антропогенного  навантаження  на  

природне  середовище засобів життєзабезпечення людини у міських умовах.  Розвиток 

біотехнології, що заснована на  використанні  потенціалу  мікроорганізмів  в  розкладанні  

органічних  сполук  різного походження, є одним із головних напрямів сучасної світової науки. 

- Новизна Проєкту. Використання мікроорганізмів, що засвоюють вуглеводні твердих, 

рідких і газоподібних нафтопродуктів для захисту  навколишнього  середовища  із  застосуванням 

розроблених  технологій утилізації  відходів  паливно-мастильних  матеріалів  та твердих  

органічних  (харчових)  відходів.   



-  Методологія дослідження.  У процесі виконання проекту  будуть використані стандартні 

алгоритм та методика виділення комплексу і чистих культур мікроорганізмів, здатних до 

деструкції/деградації вуглеводнів нафтопродуктів (дизельного палива, гасу) та продуктів 

харчування. Розроблена методика утилізації відходів паливно-мастильних матеріалів та твердих 

органічних (харчових) відходів з використанням ізольованих з проб, відібраних на сміттєзвалищах 

транспортної інфраструктури. 

 

  

5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в 

поточному 2020 році/ в рамках реалізації Проєкту, зокрема: 
 

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 

Проєкту  (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик) 

- проведено таксономічний аналіз грибів, ізольованих зі звалищ транспортної 

інфраструктури м. Києва;  

- проведено порівняльну характеристику впливу фізико-хімічних властивостей паливно-

мастильних матеріалів на життєдіяльність мікроорганізмів-деструкторів; 

- досліджено здатність комплексу мікроорганізмів, ізольованих з міського звалища міста 

Києва до деструкції/деградації дизельного палива та гасу; 

- досліджено механізм інтенсифікації деградації дизельного палива та гасу за різних 

температур; 

- досліджено здатність мікроводоростей поглинати біогенні елементи зі стічних вод; 

- підготовлено аналітичну довідку до Кабінету Міністрів України про стан, законодавчу та 

нормативну базу, морфологію, систему поводження з відходами транспортного сектору економіки 

у світі та в Україні;  

- підготовлено аналітичну записку до Кабінету Міністрів України «Оцінка стану біологічної 

безпеки у транспортній інфраструктурі техносфери та біотехнологічного потенціалу 

мікроорганізмів з метою знешкодження рідких і твердих органічних відходів»; 

- підготовлено аналітичну записку «Дослідження механізму інтенсифікації біодеградації 

дизельного палива, гасу та твердих органічних (харчових) відходів за різних температур»; 

- підготовлено проєкт монографії «Експериментально-аналітичне обґрунтування 

забезпечення мікробіологічної стабільності моторних і ракетних палив». 

 

5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 

існуючими аналогами 

В Україні на сьогодні аналогічна науково-технічна продукція відсутня 

5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проєкту для економіки та 

суспільства (стосується проєктів, що передбачають проведення прикладних наукових 

досліджень і науково-технічних розробок) 

Результати, що корисні методичними і технічними напрацюваннями на основі практичного 

досвіду: 

- аналіз грибів, ізольованих зі звалищ транспортної інфраструктури м. Києва;  

- результати дослідження механізму інтенсифікації деградації дизельного палива та гасу за 

різних температур; 

- технологія очищення стічних вод від біогенних елементів за допомогою мікроводоростей. 

Виділені та дослідженні мікроорганізми-біодеструктори палив на другому етапі досліджень 

дозволять розробити дешеві технології утилізації дизельного палива та гасу, що є досить 

рентабельним для нафтопереробних підприємств, транспортних підприємств, об’єктів 

паливозабезпечення з метою захисту навколишнього природного середовища від розлитих палив 

у ґрунти та водне середовище. На  утилізацію твердих побутових відходів органічного походження 

сьогодні виділяються значні кошти, але за фактом, існуючі технології (спалювання, складання на 

відкритій місцевості) забруднюють навколишнє середовище. Використовуючи, нові штами 

мікроорганізмів-біодеструкторів органічних відходів, можна не лише заощадити кошти, але і 



підвищити екологічну безпеку технологій утилізації твердих побутових відходів органічного 

походження. 

 

5.4. Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання Проєкту в 

суспільній практиці. 

Результати виконання даного проєкту будуть корисними не тільки для України, а й для 

світової спільноти. Зокрема, попередні маркетингові дослідження показали, що потенційними 

споживачами кінцевої науково-технічної продукції, що буде отримана в результаті виконання 

завдань проекту, можуть бути різні природоохоронні організації, транспортні організації, зокрема 

аеропорти, науково-дослідні станції, біотехнологічні виробництва, підприємства нафтопереробної 

галузі, автозаправні підприємства, сміттєпереробні заводи, установи та організації харчової 

промисловості, підприємства різних суміжних галузей промисловості, зокрема сільсько-

господарські. Мікроорганізми-біодеструктори можуть бути використані в природоохоронних 

заходах, зокрема, для біоремедіації ґрунтів та очистки стічних вод. 

Очікувані результати досліджень є новими з точки зору вирішення проблеми утилізації 

нафтопродуктів мікроорганізмами та забезпечать суттєвий прорив у розвитку наукових та 

хіммотологічних основ розвитку вітчизняного сектору паливозабезпечення у контексті сучасних 

світових тенденцій та сприятимуть міжнародній науковій співпраці у напрямі розроблення та 

упровадження глобальних технологій утилізації нафтопродуктів і органічних відходів. 

 

 

Примітка: Анотований звіт не повинен містити відомостей, заборонених до відкритого 

опублікування 
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