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Представлено результати досліджень перспективи організації залізничних туристичних перевезень в 

Закарпатському регіоні з позиції впливу на потенційні екологічні об'єкти, що знаходяться в сфері впливу 

залізничної інфраструктури. На базі геоінформаційІІоі системи та системи управління базами даних 

розроблено інформаційно-аналітичну систему підтримки управлінських рішень для забезпечення високо

го рівня екологічності туристичних перевезень на фоні економічноїрентабельності- «SAER» 
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1. Вступ 
Сучасні тенденції прагнення до сталого ро

звитку вим:агають застосування нов ітНІх mдходш 

щодо виведення коМШІексу «сусшльство-природа

господарська діяльюсть» на новий рrnень гармоній-

них відносин. Як приклад може бути розглянутий 

розвиток «зеленого» (екологічного) туризму із за

стосуванням новітніх ресурсозберігаючих технологій 

при організації туристичних маршрутrn та переве

зенНІ пасажирш. 
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При цьому, однією з важливих екологічних 

проблем, яка потребує вирішення, є зменшення нега-

тивного впливу транспорту на навколишнє природне 

середовище (НПС). Розвиток залізничної галузі по-

требує вдосконалення, розробки та впровадження 

новітніх підходів, побудованих на принципах збере-

ження природних ресурсів та покращення умов 

експлуатації рухомого складу з використанням су-

часних засобів стратегічного управління екологічною 

безпекою на залізниці [1, 2].  

Залізничний транспорт представляє собою по-

тужний технічний та технологічний комплекс, який 

забезпечує безперервний процес перевезення ван-

тажів та пасажирів. За даними офіційної статистики у 

2014 році послугами Укрзалізниці скористалися 

440,9 млн. пасажирів. В умовах реформування заліз-

ничної галузі в Україні актуальним є пошук нових 

перспективних видів діяльності, направлених на об-

слуговування пасажирів. Враховуючи обсяги паса-

жиропотоку, наявну розвинену інфраструктури та 

історико-культурний потенціал нашої країни акту-

альним є розвиток саме залізничного туризму. Крім 

того, залізничний транспорт, хоча і поступається ав-

томобільному при перевезеннях на короткі відстані і 

обслуговуванню туристичних груп, є найбільш еко-

логічно чистим видом транспорту [3] . 

Таким чином розвиток залізничного туризму в 

Україні, як одного з напрямків розширення сфери 

послуг залізничної галузі, збільшить обсяги паса-

жирських перевезень шляхом організації різноманіт-

них за географічною складовою, формою і змістом 

туристичних маршрутів та забезпечить найбільш ви-

сокий рівень екологічності туристичних перевезень 

на фоні економічної рентабельності. 

 

2. Аналіз літературних даних та постановка 

проблеми 
Аналіз даних за 2015 рік Всесвітньої ор-

ганізації туризму, наведений на рис. 1, свідчить про 

щорічний вагомий внесок туристичної галузі до 

світової економіки. 

 

Іноземні залізничні компанії активно прийма-

ють участь в розвитку туризму, що приносить їм 

щорічний сталий дохід. Серед найбільш популярних 

маршрутів – «Glacier Express» – Швейцарія, «Orient 

Express» – Франція-Австрія, «Трансибірська магіст- 

раль» – Росія та ін. Відділ подорожей та туризму 

залізниць Німеччини пропонує своїм клієнтам ком-

плексні туристічні маршрути з розміщенням в мережі 

власних готелів та екскурсіями автотранспортом 

залізниці, а також пропонує пакет послуг «Потяг +» 

при купівлі залізничних квитків [4]. 

В Україні розвиток туристичних залізничних 

перевезень тільки набуває обертів. Окремі спроби 

ввести в розкладу руху поїздів туристичні маршрути 

були прийняті Донецькою та Південною заліз-

ницями, основне завдання полягало у розробці опти-

мального маршруту з найменшою кількістю переса-

док по запиту клієнта або оренда вагонів різних 

класів для перевезення туристичних груп. Південна 

залізниця пропонувала комбіновані перевезення різ-

ними видами залізничного транспорту, наприклад, 

проїзд рейковими автобусами від вузлових станцій 

до історичних культурним пам'яткам країни. Серед 

цих маршрутів розглядаються такі як Спасів Скит, 

Харків, Полтава, Святогірськ та Запоріжжя. 

За останній рік питанням розвитку залізнично-

го туризму активно займаються фахівці ДНУЗТ імені 

акад. В. Лазаряна, за даною тематикою опубліковано 

наукові праці, які направлені на обґрунтування та 

пошук шляхів відродження мережі вузькоколійних 

залізниць в Закарпатті та запровадження повномас-

штабного туристичного проекту з обслуговування 

пасажирів, які подорожують саме вузькоколійною 

залізницею.  

За даними Міністерства екології та природ-

них ресурсів в Україні функціонує 4 біосферних 

заповідника, 48 національних природних парків та 

77 регіональних ландшафтних парків, загальна про-

тяжність екологічних маршрутів близько 1300 км, 

на території діють 36 музеїв природи. Закарпаття – 

це унікальний куточок України, який поєднав в собі 

історико-культурний та рекреаційний потенціал. 

Все це створює сприятливі умови для розвитку ту-

ристичного бізнесу, в контексті залізничного ту- 

ризму вузькоколійними залізницями саме в цьо- 

му регіоні.  

Основні проблеми, які постають перед 

науковцями – утримання в належному стані 

існуючих та формування нових «малих» заліз-

ничних колій, розробка, випробування та 

впровадження спеціального гірського рухомо-

го складу, розробка вимог до утримання ін-

фраструктури туристичних перевезень, прозо-

рий та відкритий доступ до ринку послуг неза-

лежних туристичних операторів.  

Однією з важливих стадій впровадження 

нового проекту є його екологічна підтримка (су-

проводження) на протязі всього його життєвого 

циклу, яка дозволяє аналізувати отримані дані та 

надавати рекомендації щодо підтримки управ-

лінських рішень екологізації експлуатаційного 

процесу. 

Особливу увагу необхідно приділяти хімічно-

му впливу залізничних магістралей на НПС, а саме 

аналізу та розробці заходів щодо попередження 

накопиченню токсичних компонентів в ґрунті, 

наприклад важких металів. 

світового ВВП зайнятих трлн.
в експорті

світового
експорту

експорту
послуг

Рис. 1. Дані Всесвітньої організації туризму за 2014 рік 
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Хімічний вплив транспортної магістралі на 

навколишнє середовище складається з впливу хіміч-

ного складу баластового шару і земляного полотна, 

літолого-хімічного складу щебеню. До складу част-

ково використовуваного асфальтно-бітумного по-

криття часто входять цинк, нікель, мідь, ванадій. В 

даний час широке застосування отримало застосу-

вання залізобетонних шпал, у складі яких визначені 

такі важкі метали, як цинк, свинець, хром. 

Незадовільний технічний стан рухомого скла- 

ду і залізничних шляхів не сприяє енергозбережен-

ню на транспорті та підвищенню екологічної безпе-

ки галузі. Збільшення ступеня зносу рухомого скла-

ду призводить до збільшення витрат енергоносіїв, 

що збільшує шкідливі викиди у навколишнє сере- 

довище. Деякі дослідники вказують, що залізниці 

сприяють накопиченню Pb, Zn, Сu, Ni, інші Fe, Co, 

Cr в ґрунтах [5] . 

Більшість дослідників відзначають, що великий 

внесок у забруднення ґрунту важкими металами на 

залізничному транспорті має розсипання, випаро-

вування, витік вантажів у процесі перевезення. Більше 

чверті парку вантажних вагонів побудовані за за-

старілими нормам міцності і практично відпрацювали 

свій ресурс. Перш за все, це відноситься до парку ва-

гонів, половину якого складають вагони – цистерни, 

побудовані до 1973 року, які не відповідають су-

часним екологічним вимогам. При цьому, під час за-

вантаження, вивантаження та перевезення сипучих 

вантажів відбувається їх часткове розпорошення, яке 

сягає до 8 %. Чим вище швидкість руху поїздів, тим 

більше втрати від розпилення. Значна частина вантажу 

може втрачатися через нещільності кузовів вагонів[6]. 

На розподіл продуктів техногенезу впливає 

швидкість вітру. Чим вище швидкість вітру, тим ін-

тенсивніше відбувається перемішування викиду з 

атмосферним повітрям, тим нижче концентрація заб-

руднювача в атмосфері і тим менша кількість про-

дуктів техногенезу випадає на одиницю поверхні. 

За даними ВНІІЗТу, загальна кількість втрат 

при перевезеннях мінеральних добрив насипом у 

критих вагонах становить 8,6 %. А при перевезеннях 

у піввагонах – 28,1 %. При перевезеннях в універ-

сальних вагонах щорічно втрачається близько 7 % 

руди і більше 3 % цементу, які можуть містити важкі 

метали. Загальні безповоротні втрати, що перевозять-

ся залізничним транспортом, сипучих вантажів пере-

вищують нормативний спад не менше ніж у три рази. 

Наливні вантажі надходять у ґрунти відводів 

залізниць в результаті несправного технічного стану 

цистерн. Більшість цистерн призначені для переве-

зення нафти і нафтопродуктів. Причому частина пе-

ревезеної сирої нафти може також містити важкі ме-

тали. При витоках або аварійних ситуаціях дані види 

продукції потрапляють в ґрунти, тим самим, збіль-

шуючи накопичення важких металів. 

При експлуатації рухомого складу утворюється 

металевий пил за рахунок стирання рейок і рейкових 

переводів, а також коліс і гальмівних колодок. Цей пил 

теж містить важкі метали. Якщо поїзд рухається рів-

номірно по прямій, вихід металевого пилу невеликий, 

але він різко зростає при гальмуванні. Пилу при цьому 

утворюється багато, так як допускається знос рейки до 

6 мм. На поверхні частин тертя утворюється плівка, що 

має змащувальні властивості і орієнтована в напрямку 

ковзання. Плівка переносу в залежності від режиму 

тертя може перебувати в твердому або в'язко-текучому 

стані, а температура її плавлення на 15 °С перевищує 

температуру плавлення вихідного матеріалу. Підви-

щення температури в зоні тертя призводить до розплав-

лення плівки, утворенню з неї скатки і виносу із зони 

тертя. Саме ця плівка може містити важкі метали і бути 

джерелом забруднення ґрунту [5, 6].  

Для опалення вагонів найчастіше використо-

вується вугілля, при згорянні якого в атмосферу ви-

кидаються різні забруднюючі речовини, в тому числі 

і важкі метали. Характер розподілу даних речовин по 

поверхні ґрунту, визначається не тільки впливом ме-

теорологічних, топографічних і геохімічних чинників 

даного місця, де стався викид, але і специфічними 

особливостями, наприклад, конструкцією вагона [7]. 

Залишається актуальною проблема утилізації 

побутових відходів з пасажирських вагонів поїздів. В 

даний час на кожен кілометр шляху безконтрольно 

викидається до 12 т сухого сміття, частина з якого 

містить важкі метали. Одні дослідники враховують ці 

відходи в забрудненні від залізничного транспорту, 

інші вважають ці відходи продуктами діяльності лю-

дини і не відносять їх до транспортної системи. Та-

ким чином, дане питання залишається дискусійним. 

 

3. Ціль та задачі дослідження 

Об'єктом дослідження є оцінка ступеня впливу 

залізничних туристичних маршрутів на потенційні 

екологічні об’єкти, що знаходяться в сфері впливу 

залізничної інфраструктури. Мета дослідження – ро-

зробка системи підтримки управлінських рішень для 

забезпечення необхідного рівня екологічної безпеки 

в процесі організації туристичних перевезень вузько-

колійними залізницями Закарпаття.  

Основні задачі дослідження: 

– еколого-правова оцінка можливості органі-

зації туристичних маршрутів на Закарпатті; 

– виявлення, аналіз та оцінка екологічних 

об’єктів, які потрапляють в зону потенційного еколо-

гічного ризику; 

– прогнозування можливих негативних наслід-

ків прокладання туристичних маршрутів; 

– розробка комплексу заходів щодо віднов-

лення та підтримки територій, які знаходяться під 

впливом залізничної інфраструктури. 

 

4. Система підтримки управлінських рі-

шень для забезпечення високого рівня екологіч-

ності туристичних перевезень 

Запропонована інформаційно-аналітична сис-

тема управління екологічною безпекою на транспор-

ті, яка дозволяє проводити систематичний аналіз да-

них різного походження – моніторингу, географіч-

них, технологічних і виробничих та надає можливос-

ті оперативного реагування та прийняття рішень що-

до оптимізації природокористування на залізниці [8]. 

На рис. 2. представлено основні цикли, які відобра-

жають структуру інформаційно-аналітичної системи. 
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5. Результати досліджень 

Інформаційно-аналітична система «Система 

аналізу екологічних ризиків на залізниці (SAER)» роз-

роблена на базі геоінформаційної системи та системи 

управління базами даних. Даний програмний ком-

плекс складається з електроної карти у форматі ГІС та 

бази даних вихідних значень, програми-оболонки для 

одночасної роботи ГІС та бази даних. Запропонована 

система має ряд функцій основними серед яких є : 

– комунікаційні функції, що дозво-

ляють здійснювати обмін інформацією з 

існуючими інформаційними системами та 

організовувати санкціонований доступ до 

наявної інформації; 

– довідкові функції, що дозволяють 

шляхом запитів одержувати інформацію 

про стан об'єктів і територій, залучених до 

процесу туристичних перевезень; 

– прогнозні функції в частині 

оцінки впливу туристичних маршрутів 

на навколишнє середовище; 

– аналітичні функції для ком-

плексних оцінок і обґрунтування прий-

нятих рішень. 

За допомогою представленої ін-

формаційно-аналітичної системи можливо 

отримати повну інформацію про місце та 

наявні в ньому природні ресурси, такі як 

водні об’єкти, грунти, лісові ресурси, ре-

креаційні ресурси, метеоумови на даний момент. Де-

талізація території, яка потребує дослідження та оцінки, 

сприяє правильності розрахунків екологічних збитків 

при прийняття більш точних коефіцієнтів екологічної 

ситуації та екологічної значущості району [9]. 

Особлива увагу приділялась питанню накопи-

ченню токсичних речовин у ґрунтах, що потрапляють 

під вплив залізничної інфраструктури.  

Таким чином, рівень забруднення ґрунтів при-

дорожньої смуги викидами залізничного транспорту 

залежить від інтенсивності, складу руху (перевез- 

ених вантажів) і тривалості експлуатації дороги.

           Результати дослідження 

вмісту важких металів у грунтах 

Карпатського регіоні представлені 

в табл. 1. 

Розподіл важких металів в 

грунті в залежності від глибини 

представлений на рис. 3. за дани-

ми Української академії аграрних 

наук [10]. 

У підсумку необхідно за-

значити, що до цих пір немає 

чіткого розуміння, які саме важкі 

метали найбільш пріоритетні в 

відводах залізниць, але можна 

чітко визначити, що залізничний 

транспорт є фактором забруд-

нення ґрунтів важкими металами. 

 

Таблиця 1 

Вміст важких металів, мг/кг ґрунту 

Регіон 

відбору 

проб 

 

Pb Zn Mn 
C

u 
Sr Cr Cd 

Перед-

кар-

паття 

67 88 1554 54 - 109 1,32 

Карпати 115 107 2067 46 
14

1 
115 1,52 

Закар-

паття 
87 89 1416 20 - 89 1,38 

 

6. Висновки 

Отримані результати використані при прове-

дені екологічної оцінки нових залізничних туристич-

них маршрутів вузькоколійними залізницями Закар-

патського регіону в рамках виконання науково-

дослідної роботи, яка фінансується за рахунок коштів 

державного бюджету – «Розвиток туристичних пере-

везень залізничним транспортом» у Дніпропетровсь-

кому національному університеті залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

За результати досліджень можна зробити 

наступні висновки:  
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Рис. 2. Розширена інтегрована схема управління екологічною безпекою 

на залізниці 

 
Рис. 3. Розподіл елементів по профілю бурого лісового важко  

суглинкового ґрунту 
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1) проекти нових туристичних залізничних 

маршрутів потребують екологічної підтримки на 

стадії від проектування до стадії утримання та тех-

нічної експлуатації; 

2) впровадження інформаційно-аналітичної сис-

теми на залізниці «Система аналізу екологічних ри-

зиків на залізниці (SAER)». дозволить надати інфор-

мацію про якісні параметри навколишнього середо-

вища в зоні впливу туристичних маршрутів і вести 

облік об'єктів потенційної екологічної небезпеки;)  

3) інформаційно-аналітична система дозволить 

контролювати вплив об'єктів на якість навколишньо-

го природного середовища в місцях найбільшої імо-

вірності подій негативного характеру, що є базовими 

даними для оцінки екологічних ризиків. 

4) головні перевагами створеної системи – 

можливість застосування бази ЕОМ, що наявна у 

аналітичних підрозділах залізничної інфраструктури 

без додаткової фінансової підтримки; висока адапти-

вність; простота та зручність для роботи користува-

ча; можливість постійного оновлення даних; ство-

рення баз даних виконано за статистичною звітною 

інформацію, наданою залізницею. 
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