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ОРГАНІЗАЦІЙНІ, НАВЧАЛЬНІ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИ РОБОТИ НА
ДНІСТРОВСЬКОМУ ПРОТИПАВОДКОВОМУ ПОЛІГОНІ У 2012-2013 РР.
З 16 березня 2012 р. розпочав свою діяльність Дністровський інженерноекологічний науково-навчально-виробничий протипаводковий полігон з центром у с.
Маріямпіль Галицького району. Протягом першого року діяльності за рахунок проекту
розвитку місцевого самоврядування було реставровано двохповерховий корпус
Маріямпільської екологічної лабораторії, закуплено 7 комп’ютерів, 4 аналізатори вмісту
важких металів у ґрунтах і воді, інше обладнання і прилади, відібрані проби ґрунтів,
виконані польові дослідження геоморфологічної будови, четвертинних відкладів,
ландшафтної структури та сучасної екологічної ситуації
на 9 із 14 планшетах
топографічної карти полігону у масштабі 1 : 10 000, виконані 7 магістерських робіт і 2
дипломних проекти студентами-екологами ІФНТУНГ. Івано-Франківська обласна рада
затвердила план робіт на полігоні на період 2013-2019 рр.
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З 16 марта 2012 г. начал свою деятельность Днестровский инженерноэкологический научно-учебно-производственный протипаводковый полигон с центром у
с. Мариямполь Галицкого района. На протяжении первого года деятельности за счет
проекта розвития месного самоуправления был реставрирован двохэтажный корпус
Мариямпольской экологичной лаборатории, приобретено 7 компъютеров, 4 анализатора
содержания тяжелых металлов в почвах и воде, виполнены полевые исследования
геоморфологического строения, четвертичных отложений, ландшафтной структуры и
современной экологической ситуации на 9 из 14 планшетах топографической карты
полигона в масштабе 1 : 10 000, выполнены 7 магистегских работ и 2 дипломных проекта
студентами-экологами ИФНТУНГ. Івано-Франковский областной сонет утвердил план
работ на полигоне на период 2013-2019 гг.
Ключевые слова: протипаводковый полигон,
оборудование, приборы, геоморфология, четвертичные
экологическая ситуация.
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On March 16, 2012 started its activities Dniester engineering and environmental research
and educational production flood polygon centered at the Mariyampil village in Galich region.
During the first year of operation of the project on the development of local self-government was
restored two-stored building in Mariyampil environmental laboratory, bought seven computers,
four analyzing the contains of heavy metals in soils and water, and other equipment and devices,
selected soil samples, performed field studies geomorphological structure, quaternary sediments,
landscape structure and current environmental situation in 9 of 14 tablets landfill topographic
map in scale 1: 10 000, with 7 papers and 2 master thesis project students of ecology IFNTUOG.
For this reason Ivano-Frankivsk Regional Council approved a work plan at the site for the period
2013-2019 years.
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