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АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність теми: В урбанізованому середовищі найбільший відсоток  

відмирання рослин висаджених для озеленення міста припадає на відсутність 

своєчасного та достатнього поливу. Висока температура в місті, загазованість, 

відсутність поливу газону, дерев та кущів сприяє погіршенню екології міста та 

його естетичного виду.  

Мета і задачі дослідження: Метою даної роботи є аналіз сучасних систем 

зрошення рослин, а також пошук вирішення проблем поливу в місті Києві. 

Для досягнення поставленої мети передбачались такі завдання: 

 проаналізувати роль озеленення для міст та сучасний стан озеленення   

м. Києва; 

 проаналізувати сучасні системи поливу, водозабору та альтернативні 

системи електроенергії ; 

 розробити пропозиції щодо створення новітньої системи поливу для 

функціонування в умовах міст.  

Методи дослідження: Застосовано системний підхід та порівняльний аналіз 

отриманого фактичного матеріалу; методи дедукції; графічні методи, 

інноваційні підходи для розробки створення автономної системи поливу. 

Загальна характеристика роботи: Запропоновано та розроблено автором 

комплексну систему поливу міських насаджень. За допомогою системи поливу 

можливе систематичне зрошення насаджень у містах, без під’єднання до систем 

водопостачання та електропостачання. Система зрошення насаджень 

функціонує за допомогою водовідведення та збирання дощової води та 

альтернативних джерел енергії. За допомогою системи поливу можливе 

безперервне забезпечення насаджень вологою у ґрунті, що призведе до 

покращення стану та підвищення стійкості рослин та естетичного 

урбанізованого середовища у цілому.
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ВСТУП 

 

Полив зелених насаджень це найголовніша задача у догляді за рослинами. 

Від вологості ґрунту, залежить стан рослин. Більшість рослин потребують 

рівномірного та своєчасного поливу. Найкращий час для поливу насаджень, 

рано вранці або ввечері, за таких умов буде випаровуватися найменша кількість 

вологи з ґрунту. При умові перезволоження рослини не будуть отримувати 

достатньої кількості кисню в ґрунті, із-за його ущільнення.  

Міські зелені насадження позитивно впливають на гідрологічні 

характеристики модифікованих міських водозборів. Трав’янистий покрив 

посилює інфільтрацію води та сповільнює стік після опадів, затримує 

забруднюючі речовини, такі як фосфор, свинець та азот, а також дрібний осад. 

Метою роботи було покращити умови зростання насаджень в урбосередовищі 

за допомогою комплексного вирішення декількох проблем міст (проблема 

поливу та водовідведення дощової води) та розроблення комплексної 

автономної системи поливу насаджень, де застосовано альтернативні джерела 

енергії.  

Об'єкт дослідження:  зелені насадження міст та система водовідведення. 

Предметом дослідження: розроблення комплексної системи автономної 

системи поливу насаджень із застосуванням альтернативних джерел енергії. 

Під час дослідження застосовували методи факторного і порівняльного 

аналізу; дедуктивний та індуктивний методи для узагальнення та систематизації 

даних у загальному та деталях; методи обліку витрат і калькулювання 

собівартості та інноваційні підходи для розробки системи. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УРБОСЕРЕДОВИЩА 

 

Одне із значущих завдань для суспільства це озеленення міст. Міські 

насадження є основними чинниками впливу на урбоекологію. Вони відіграють 

значну роль у формуванні міського середовища і виконують такі функції як: 

архітектурно-планувальну і естетичну, санітарно-гігієнічну, захисну та 

рекреаційну, тобто є поліфункціональними. Деревні рослини впливають на 

міський клімат – позитивно: здатні очищувати і зволожувати повітря, 

затримувати пил, впливати на тепловий режим, знижувати силу вітру, крони 

дерев створюють тінь, поглинають до 25 % звукової енергії та створюють 

комфортні умови проживання для мешканців та здатні покращувати 

мікроклімат цілих районів. Насадження міських районів відрізняються від 

природних (трапляються незвичні поєднання факторів навколишнього 

середовища, яких не спостерігається в природніх умовах, фізично ізолювання 

дерев одне від одного). Міські райони – це мозаїка невеликих фрагментованих 

просторів, кожен з яких має унікальний мікроклімат (радіаційне навантаження, 

випаровування, ґрунти, покриття поверхні, фізичний простір) [1].  

Відповідно до «Закону України про зелені насадження міст і інших 

населенних пунктів» використання та відтворення зелених насаджень 

регулюються Конституцією України, законами України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про охорону навколишнього середовища» та іншими 

нормативно-правовими актами [2]. 

У містах проводять постійне озеленення територій бульварів, скверів, парків, 

житлових комплексів. Так, тільки за 2019 рік, в Києві провели реконструкцію 

семи парків та 24 скверів [3]. Зростає необхідність постійно проводити 

комплекс екологічних, агротехнічних, організаційних заходів у насадженнях 

різного функціонального призначення, що спрямовані на дотримання режиму їх 

використання та будуть сприяти нормальному ростові рослин.  
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Нині більшість насаджень міста мають не задовільний стан, через брак 

комплексного догляду за ними. Однією з найважливіших проблем для 

насаджень є недостатня зволоженість ґрунту через відсутність зрошувальної 

системи, яка необхідна в першу чергу. Через недостатню зволоженість, 

насадження, в тому числі газони, жовтіють, всихають та іноді відмирають. Це 

призводить до погіршення естетичного виду озеленення міста, його екології, а 

також до значних матеріальних втрат. Так, згідно досліджень G. Watson площа 

кореневої системи та крони Tilia cordata L. була на 26 % більшою з північної 

сторони (за рахунок накопичення вологи у ґрунті у затінку) ніж з південної [4]. 

Слід зауважити, що саме газон є одним із найважливіших елементів, при 

створенні озеленення парків, вулиць, скверів міста. Так при відсутності газону в 

місті, збільшується утворення пилу, зменшується вологніть повітря, 

збільшується температура, збільшується кількість мікробів в повітрі [5]. З 1 м² 

газонного покриття може випаровуватись до 200 г / год. Води, яка зволожує 

повітря. Доведено, що дерева, які висаджені вздовж дороги, в середньому 

знижують температуру повітря до 5°С [6], що в спекотну погоду є одним з 

пріоритетних завдань урбанізованого середовища.  

Зелений простір має важливе значення запобігаючи ерозії вітру та води. Це 

було наочно проілюстровано в 1960 - х роках у Пекіні (КНР), коли всі дернини 

та багато дерев були видалені з громадських просторів. Це призвело до 

значного забруднення повітря внаслідок пилових бур, проблем зі здоров’ям та 

підвищення температури повітря. Крім того, аналіз теплового комфорту людини 

показує, що рослини відіграють вирішальну роль у створенні комфортного 

середовища проживання, особливо для міст [7]. Рослини зменшують ерозію 

ґрунтів як над, так і під землею. Над землею вони перехоплюють краплі дощу, 

що посилюють інфільтрацію. Їхнє коріння сприяє зменшенню ерозії ґрунту, 

діючи як «зв’язуючий засіб» для підвищення міцності ґрунту, утримуючи 

частинки ґрунту, а отже, зменшують ймовірність виникнення ерозії. 
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У містах через збільшення площі забудови, площа зелених насаджень 

пропорційно зменшується, верхній шар ґрунту стає твердим, водонепроникним. 

Природні опади, їх відведення, збирання та очищення стає великою проблемою. 

Таким чином на обмежених територіях озеленення урбаністичного середовища, 

потрібно втілювати стратегію для зменшення повеней та затоплення міст, а 

також втілювати кардинально нову систему зрошення у насадженнях. Водяний 

стрес створює серйозні перешкоди для успішного зростання та утримання 

рослин. У результаті проведених досліджень W. E. Bradshaw було зазначено, що 

в період засухи, у насаджень, які не мають зрошення, площа листяного покриву 

зменшується, ріст пригнічується та збільшується ризик відмирання. Із 28 видів 

деревних рослин, тільки 3 види не відреагували на нестачу води у  ґрунті [8].  

Нині м. Київ перебуває в критичному періоді швидкої урбанізації, площа 

водонепроникних територій стрімко збільшується. Міські дороги, як одна з 

головних структур міст, займає понад 30 % території міста. В той же час, 

традиційні методи дренажу малоефективні, через значний тиск та забруднення 

доріг, а також не відповідають сучасним вимогам екологічного середовища 

містобудування. Згідно досліджень та моделювань дощових потоків, які 

провели G. T. Aronica та L. G. Lanza встановлено, що мікротопографічні ефекти 

можуть призвести до місцевих затоплень із значною глибиною та швидкістю 

води в зонах концентрації потоку, і що локальна топографія може суттєво 

вплинути на поведінку міської системи водовідведення в цілому [9].  

Проблема затоплення вулиць, районів, міст існує, як в Україні так і в країнах 

Європи, Азії та Америки. Незалежно від причини, будь-то зношеність 

водостічних систем, засмічення каналізації, аномальна злива або ж через 

перенаселення міст, наслідки завжди однакові. Затоплені вулиці, паралізований 

рух автотранспорту, загальний колапс міста. Це призводить до значних 

економічних, екологічних втрат. При цьому кількість часу потрачену на дорогу 

в середньостатистичної людини стрімко збільшується. 

Саме в такій ситуації, єдиний комплексний вихід з проблеми, це створення 
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«розумного міста» або «Смарт Сіті». Британський інститут стандартів (BSI) 

тлумачить «Розумне місто», як ефективна інтеграція фізичних, цифрових і 

людських систем у штучному середовищі заради сталого, благополучного і 

майбутнього громадян [10]. Зелені насадження міста являються невід’ємною 

частиною для комфортного майбутнього містян, тож потребують їх збереження, 

догляду та збільшення за рахунок модернізації систем озеленення та    

догляду [2].  

У місті Києві з 2017 року активно розвивається концепція «Київ смарт сіті» 

[11]. Частиною концепції може стати розроблена автором система автономного 

поливу насаджень, яка буде придатна для використання в «Смарт сіті». Дана 

система передбачає модернізацію технології поливу насаджень та 

водовідведення міста. Запропонована технологія відповідає цілям сталого 

розвитку України, а саме цілям сталого розвитку міст: доступній, чистій енергії, 

пом’якшення наслідків зміни клімату та захисту екосистем, за рахунок 

підвищення стійкості насаджень [12]. 

Балух В. О.  відмічає, що в Києві останніми роками стало властивим, коли 

за декілька годин випадає місячна норма дощу, при цьому кількість опадів в 

період з 1991-2015 роки значно зменшилась в порівнянні з 1961-1990 роками. 

Таке явище, приводить до збільшення посушливого періоду та зменшення 

вологості ґрунту [13].  

При цьому І. Є. Бучинський зазначає, що опади до 1 мм не можуть 

засвоюватись рослинами, до 3 мм не збільшують вологу ґрунті, до 5 мм 

зволожують ґрунт і можуть бути доступними рослинам, якщо ґрунт не буде 

сухим [14]. Згідно досліджень І. Г. Семенової середня тривалість бездощового 

періоду в столиці 16 днів, а максимальна 64 дня [15]. На початку вегетації 

рослин, а саме на березень припадає найменша середньомісячна кількість 

опадів – 39 мм [16].  

У вегетаційний період в середньому потрібно поливати звичайні газони 16 

разів, партерні – 30 разів [14]. У посушливий – газони достатньо поливати 
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кожні 3 дні. Більшість насаджень у місті зростає без зрошувальних систем, 

середня тривалість бездощового періоду триває 16 днів, тому, зрошення газону, 

за рахунок дощових днів є недостатнім. Навіть при умові, що в березні опади 

будуть з інтервалом в 3 дні, їх кількість буде становити мінімальну доступну 

вологу в ґрунті для рослин і не забезпечить їх в повній мірі. 

Найбільша кількість опадів припадає на літній період [14]. Середньомісячна 

кількість опадів в червні становить 73 мм, в липні - 88 мм, в серпні - 69 мм,  

найбільша - в червні (251 мм), в липні (263 мм) та в серпні (232 мм). Саме в 

літній період не справляється зливова система столиці [15]. Зокрема найчастіше 

підтоплюваними вулицями Києва є: Російська, Мілютенка, Б. Гаврилишина, О. 

Теліги, Кирилівська, Р. Роллана, Митрополита А. Шептицького, на перетині 

Кирилівської і Сирецької, Еспланадна, Басейна, Антоновича, ділянка біля ст. м. 

«Лівобережна», проспекти: Григоренка, С. Бандери.  

Причини підтоплень є комплексними: недотримання будівельних норм під 

час проведення будівельних робіт, недостатня пропускна спроможність 

існуючої дренажної системи, яка будувалась у 70-ті роки ХХ століття, не якісна 

експлуатація таких мереж [16]. Сергієнко О.І. встановив, що злива, яка йде 

більше ніж 15 хвилин, затоплює всі водостічні системи м. Києва [17]. 

У зимовий період вулиці міст потерпають від снігу на дорогах, що 

призводить до 10 бальних заторів, ДТП та повної паралізації автошляхів міста. 

Більшість аномальних снігопадів припадають в період з листопада по лютий  

[18]. У цей період, середньостатистична відмітка опадів становить не нижче   

48 мм в місяць, при максимальній 151 мм [13]. Прибирання снігу комунальними 

структурами, як правило зводиться до збирання снігу та його складування на  

майданчиках міста та за його межами. Тала вода в місті, насичена різними 

негативними хімічними сполуками [19]. Даний спосіб не є екологічно чистим 

видом утилізації снігу, тому при проходженні води в ґрунт, вода погіршує склад 

ґрунту й потрапляє до підземних вод. 

Міста, де затоплення вулиць є повсякденним явищем, а пожовклий газон або 
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його відсутність нікого не дивують, фактори, з надлишком, та навпаки з 

нестачею води, говорять про неграмотне проектування розвитку міста в цілому 

та відсутність комплексних рішень цих проблем міського середовища. 

Розроблення комплексної системи автономного поливу є альтернативним 

рішенням для підвищення стійкості насаджень за рахунок водовідведення.  
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СИСТЕМ ЗБОРУ ВОДИ, ПОЛИВУ  

ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

 

2.1. Системи збору дощової води 

В Україні у тому числі і у м. Києві, використовують стандартні системи 

дощових каналізацій. Більшість з яких була прокладена ще у 50-60-х роках ХХ 

століття, і не модернізувалась до нині. Дощова каналізація, це система 

призначена для збору опадів та їх водовідведення, яка встановлюється біля 

проїзних частин, автошляхів, майданчиків та прибудинковій території. Дощова 

вода відводиться до придорожніх каналів колекторів, або ж в найближчу 

водойму без додаткового очищення. Саме через застарілу систему 

водовідведення є велика вірогідність забруднення стічних вод. 

Використовують переважно три основні типи водовідведення: відкритого, 

закритого та змішаного (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Основні типи водовідведення 

 

 У відкритому типі, дощова вода відводиться за допомогою відкритих 

каналів. У закритому типі, вода збирається через водоприймачі і потрапляє до 

загальної системи водовідводу. У змішаному типі одночасно використовують 

два типи, відкритий і закритий. Так, вода з відкритих каналів водовідведення 
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потрапляє до закритого типу систем водозбору. Системи потребують великих 

фінансових затрат, для їх побудови в місті. Вода зазвичай не використовується 

повторно і зливається у найближчу річку, озеро. 

 

2.2. Система автоматичного поливу  

Зрошення об'єктів ландшафтної архітектури можна поділити на регулярне та 

разове. При використанні регулярного зрошення, воду до насадженням подають 

залежно від потреби рослин, метеорологічних і ґрунтових умов на об'єкті, а 

також від організаційно-господарських потреб і можливостей. При цьому 

регулярне зрошення одночасно поліпшує водний, повітряний, тепловий і 

поживний режими ґрунту. Зрошують садово-паркові об'єкти різними способами, 

найбільше практичне значення мають: поверхневе зрошення; дощування; 

внутрішньо ґрунтове; крапельне зрошення. Регулярне зрошення шляхом 

дощування актуально на об'єктах вулиць та магістралей. 

Система автоматичного поливу дозволяє зрошувати автоматично, створювати 

рівномірний полив (внесення добрив) насаджень у запрограмований час 

(залежно від пори року, відключення системи після та під час дощу) на певній 

території. Така система економічна, ефективна та не є енергозатратною. 

Обслуговування системи автоматичного поливу потребує очистки фільтрів, 

запуск на весні та її відключення у зимовий період. Нині таку  систему 

зрошення використовують на приватних ділянках. У міських умовах  система 

автоматичного поливу використовується не часто і переважно у новостворених 

та реконструйованих насадженнях парків. На території скверів, вуличного 

озеленення та інших об’єктах садово-паркового господарства не має систем 

автоматичного поливу. Це зв’язано з недостатнім фінансуванням установ які 

відповідають за доглядом території озеленення.  

Більша частина територій з зеленими насадженнями в Україні зрошують за 

допомогою дощування (вода у вигляді імітації природного дощ, потрапляє до 

ґрунту). Основними показниками в даній системі поливу є інтенсивність поливу, 

розмір крапель води і їх рівномірність внесення на зрошувальній території. 
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Залежно від виду рослин, можна оптимізувати параметри поливу. Рівномірність 

поливу за допомогою дощування досягається до 75 %. Така система поливу 

економить затрати на ручну працю, воду, можлива до застосування в різних 

умовах рельєфу, забезпечує ґрунт необхідною кількістю вологи для насаджень.  

Інший тип поливу, це краплинне зрошення, за допомогою якого, вода 

подається безпосередньо в зону кореневої системи рослин. Вода крапельно 

потрапляє до ґрунту на протязі тривалого проміжку часу. Для безперервної 

експлуатації системи, треба враховувати її вимоги до високої якості води. Тому, 

основними і важливими елементами системи є фільтри води. Переваги даної 

системи в енергозбереженні, економії води та можливості рівномірного 

внесення добрив. Єдиним недоліком системи автономного поливу, є те, що вона 

потребує прямого підключення до системи водопостачання. Але є поодинокі 

випадки використання води з вуличних баків збору дощової води (з покрівлі 

будинків) на приватних територіях.  

  

2.3. Альтернативні джерела енергії 

Сонячні батареї та вітрогенератори вже давно зарекомендували себе у світі. 

Дані види альтернативного джерела електроенергії активно розвивається в 

Україні, на приватних ділянка і не тільки.  

Станом на 2019 рік в Україні встановлено понад 7,5 тисяч приватних 

сонячних електростанцій, кількість яких збільшилася на 24 % за останній рік 

[20]. Згідно дослідження А. С. Панькевич електростанції потребують 

мінімальних затрат на обслуговування та можуть слугувати 25-30 років [21]. 

Вітрогенератори в Україні розвиваються не досить стрімко. Нині в Україні є 

8 великих вітрогенераторних полів. Що стосується ж малих вітрогенераторних 

станцій, то є тільки поодинокі випадки їх установки на приватних подвір’ях, з 

позитивною динамікою збільшення. За результатами дослідження            

А. Ю. Повханич вітрогенератори дозволяють зменшити фінансові затрати й 

дають змогу отримати повну енергетичну незалежність [22]. 
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В той же час, в Китайській народній республіці даний вид альтернативного 

видобутку електроенергії досить часто застосовують разом з сонячними 

панелями, які встановлюють на освітлювальних стовпах автошляхів. Даний 

ліхтар не потребує підключення в централізовану систему електроенергії і може 

функціонувати повністю автономно [23] (Дод. В). 

Отже, актуальним завдання для сучасного міста є створення альтернативної 

системи водовідведення з метою покращення стану насаджень міст за рахунок 

безперервного їхнього зрошення. 
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РОЗДІЛ 3 

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПОЛИВУ НАСАДЖЕНЬ  

ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІТЬ 

 

3.1. Комплексна автономна система поливу насаджень   

Розроблена та запропонована автором система автономного поливу за 

допомогою збору дощової води, включає в одну систему: автополив, систему 

водовідведення (модифікована для водозабору) та альтернативні джерела 

електроенергії. Така система може функціонувати протягом року не 

підключаючись до міської електромережі та системи водопостачання, 

підтримувати оптимальну вологість ґрунту за рахунок поливу насаджень у 

запрограмований час, внаслідок чого відбудеться поліпшення умови зростання 

насаджень в місті. Потребує лише доступу до загальноміської системи 

водовідведення або колектору (рис. 2). 

У системі автономного поливу, під час дощу вода потрапляє до зливової 

решітки і проходить перший етап очистки від крупного сміття (проводиться за 

допомогою натягнутої крупної сітки (фільтра) у колодязі водостоку). Другий 

етап очистки, ідентичний з першим, але вічки натягнутої сітки (фільтра) мають 

бути меншими. Ці дві системи очищення дощової води від сміття, повинні 

провисати донизу, щоб колодязь водовідводу міг довго функціонувати без 

додаткового очищення. 

Очищена вода від крупного сміття потрапляє до першого баку для збору, де 

накопичується (мул і пісок залишаються на дні). Якщо бак переповнюється в 

сильну зливу, надлишок води потрапляє до міської каналізації через додаткову 

трубу у верхній частині баку.  

У другий бак для збору води, вода проходить через фільтр, де відстоюється, а 

всі важкі частини залишаються на дні. Фільтр може бути з річкового піску або 

мілкого гравію.  
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Рисунок 2. Схема автономної системи поливу міських насаджень: 

1 – решітка зливової каналізації; 2 – фільтр-сітки; 3 – труба відводу 

надлишку води; 4 – баки для води; 5 – система фільтрів; 6 – насос; 7 – система 

автополиву; 8 – акумуляторні батареї; 9 – LED ліхтар; 10 – сонячна панель; 11 – 

вертикальний вітрогенератор. 

 

Вода до третього баку проходить через вугільний фільтр (рис. 3). В 

результаті чого, отримана вода придатна для зрошування рослин. У третій 

ємкості встановлюється насос для подачі води на поверхню за допомогою якого 

відбувається зрошування насаджень (Дод. А). 

Система називається «автономна» тому що, біля зливової каналізації 

встановлюється вуличний ліхтар на сонячних батареях з вертикальним 

вітрогенератором. Сонячні панелі потребують правильного встановлення 



17 
 

відносно до сонця. Вертикальний вітрогенератор має переваги, тому що є 

малошумним (до 20 ДБ), починає свою роботу при легкому вітрі за умови його 

швидкості від 1,5 м/с, при цьому загальна середньорічна продуктивність 

вертикального типу вітрогенератора висока. Даний тип, не порушує 

фізіологічно допустимі норми шуму для людини. А це 45 дБ уночі та 60 дБ 

вдень [24]. Швидкість вітру в столиці коливається від 2 м/с до 2,8 м/с, при 

максимальному показнику 24 м/с [13]. 
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Рисунок 3. Схема руху води та автономного забезпечення системи водою 

 

Таким чином від вітрогенератора та сонячних панелей може автономно 

працювати, як ліхтар, так і система автополиву, включаючи насос. Вся система 

управління буде дистанційного керування, за допомогою встановленого 

контролера. Проект передбачає додаткове встановлення батарей накопичення 

електроенергії, для подовження автономної роботи системи. Якщо 

альтернативні джерела електроенергії, будуть виробляти надлишок, то від 

акумуляторів, електроенергія буде подаватися в централізовану систему 
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електропостачання, що значно скоротить витрати міста на електроенергію  

(рис. 4). 

 

Рисунок 4. Схема автономного забезпечення електроенергією 

 

У зимовий період систему автономного поливу відключають. Вода після 

очищення від крупного сміття, потравляє відразу в міську систему 

водовідведення. При температурі нижче 0°С за допомогою акумульованої 

енергії решітка зливової каналізації буде підігріватися. При перепадах 

температур, зливна каналізація не буде замерзати, і зможе приймати мокрий 

сніг та талу воду. Таким чином, комунальним структурам, не потрібно буде 

вивозити сніг з доріг, а лише залишати його на узбіччі біля решіток водостоків,  

за таких умов можливе зменшення витрат на обслуговування міста.  

Найпосушливіший період для рослин припадає на березень, тоді у лютому 

можливе включення системи для збирання у баки талої води. Систему 

автополиву включають тільки після сталої плюсової температури повітря для 

запобігання пошкодження труб. Залежно від потужності сонячних панелей і 

вітрогенератора взимку, можливий додатковий підігрів тротуарів, для 

запобігання ожеледиці. 
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Таким чином, для отримання оптимальної кількості зволоження, яке 

необхідне для росту та розвитку насаджень, на кожному об’єкті благоустрою та 

озеленення потрібно проводити індивідуальний підбір всіх частин системи. 

Залежно від площі поливу, можливої кількості водозбору, споживаної 

потужності ліхтаря, системи підігріву решітки.  

 

3.2. Економічна ефективність комплексної системи поливу насаджень   

Розроблена система є не дорогою, в порівняні з сукупними затратами на 

встановлення нових систем водовідведення, поливу та їх обслуговування. 

Прорахуємо вартість системи при умові поливу 100 м² звичайного газону. В 

умовах ґрунтово-кліматичної зони Києва норма поливу 100 м² звичайних 

газонів становить 25,6 м
3 
на рік [25]. Полив зазвичай здійснюється протягом 5 

місяців, з квітня по вересень. У м.Києві вартість 1 м
3 
дорівнює 20,376 грн [26]. 

Таким чином вартість води за вегетаційний період становить 521,6 грн. 

Встановлений вуличний ліхтар на 100 Вт при середньому використанні 8 годин, 

буде витрачати 0,8 кВт в день або 292 кВт в рік. Вартість одного кВт в столиці 

дорівнює 90 грн [27], це означає що за рік вуличний ліхтар витрачає 

електроенергії на 26280 грн. Так ми отримуємо, що затрати на електроенергію  

і затрати на воду становлять 26504 грн.  

Розрахуємо приблизну вартість системи, при використанні середніх цін на 

українському ринку. І так вартість системи автономного поливу: 

- вітрогенератор на 300 Вт коштує 15000 грн;  

- сонячна панель 28000 грн; 

- опора - 7000 грн; 

- вуличний світильник 1500 грн; 

- баки для води 3 шт. ємністю 1000 л кожний 15000 грн; 

- насос 8000 грн; 

- система автополиву 5000 грн; 

Загалом - 76500 грн. Вартість монтажу системи 10 % від загальної вартості 
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системи. Разом система та встановлення буде коштувати 84150 грн.  

Середня продуктивність сонячних панелей дорівнює 70 кВт в місяць або 840 

кВт на рік. Вітрогенератор на 300 Вт з середньою швидкістю вітра в Києві 2,5 

м/с та номінальною швидкістю вітрогенератора 10 м/с може виробляти    75 

кВт на місяць або 900 кВт на рік. Загалом вітрогенератор та сонячна панель 

виробляють 1740 кВт на рік.  

Електронасос для автополиву потребує 0,75 кВт/год. При умові поливу дві 

години на день, насос буде використовувати 1,5 кВт в день. При умові поливу 

газону впродовж п’яти місяців, насос використовує 225 кВт на рік. Сумарна 

енергозатратність ліхтаря та насосу становить 512 кВт на рік. Різниця між 

добутою електроенергією та електрозатратими дорівнює 1228 кВт на рік, що є в 

надлишку. А це означає що запропонована система може постачати в місто 1228 

кВт на рік або ж економити 110520 грн в рік. Також додатково слід врахувати 

обслуговування, вартість фільтрів, спеціальної решітки з підігрівом тощо.  

При умові, що вартість встановлення системи коштує 84150 грн, а надлишок 

енергії згенеровано на 110520 грн, тоді окупність становить один рік, з 

автономною системою електро- та водопостачання.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Система автономного поливу міських насаджень відповідає ключовим 

цілям сталого розвитку, енергоефективного та екологічно чистого ведення 

господарства у містах, концепції «Київ смарт сіті» та «Цілям Сталого Розвитку 

України».  

2. Система автономного поливу наддасть можливість підвищить естетичність 

насаджень та покращити комфортність міських умов для мешканців за рахунок 

пом’якшення мікрокліматичних умов.  

3. Використання розробленої системи автономного поливу міських 

насаджень має економічні, екологічні та естетичні переваги при збиранні та 

використанні стічної дощової води. Комплексна система сприяє зрошенню 

міських насаджень за рахунок дощової води та зменшує затоплення 

урбанізованого середовища, навантаження на міську каналізацію, витрати води 

на полив, підвищує якість ґрунтових вод за рахунок інфільтрації їх зеленими 

насадженнями.  

4. Розроблена система автономного поливу за допомогою збору дощової води, 

включає: автополив, систему водовідведення (модифікована для водозабору) та 

альтернативні джерела електроенергії. Система може функціонувати протягом 

року. Потребує доступу до загальноміської системи водовідведення або 

колектору. 

5. Комплексна система зрошення насаджень є економічно вигідною і 

функціональною. Вартість встановлення однієї комплексної системи, що 

складається з вітрогенератора, сонячної панелі, опори, вуличного світильника, 

трьох баків для води ємністю 1000 л кожний, насосу, системи автополиву, на  

100 м
2
, коштує 84150 грн. Система може згенерувати енергію з надлишком на 

110520 грн, за такої умови окупність системи поливу з автономною системою 

електро- та водопостачання становить один рік.  
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