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еред провідних завдань поточ�
ного та попереджувального
санітарного нагляду діяльності
санітарно�епідеміологічної
служби є забезпечення сані�
тарного благополуччя людей і
убезпечення їх від негативного
впливу чинників довкілля. Так,
відповідно до завдань гігієни
атмосферного повітря перед�
бачається наукове обґрунту�
вання безпечної відстані роз�
ташування місць проживання
населення від джерел викидів
забруднюючих речовин і кон�
троль над місцями ймовірного
впливу. 

Зміна нормативно�правових
та організаційних засад, прин�
ципів і порядку здійснення дер�
жавного нагляду і контролю у
сфері господарської діяльності
(зокрема прийняття Закону Ук�
раїни "Про основні засади дер�
жавного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльно�
сті") та викликані зміни і пере�
розподіл повноважень органів
державного нагляду, у т.ч. орга�
нів місцевого самоврядування,
їхніх посадових осіб і прав,
обов'язків та відповідальності
суб'єктів господарювання всіх
форм власності мають супро�
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загрязнения атмосферного воздуха выбросами
изучаемого промышленного предприятия
позволили определить, что программные
комплексы для оценки уровня загрязнения
атмосферного воздуха, которые реализируют
методику ОНД'86, не могут использоваться при
определении границ допустимого риска для
здоровья населения, так как последний научно
более правильно оценивать только на
основании использования усредненных
значений концентраций загрязняющих веществ
за период не менее 24 часов.
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воджуватися корінними зміна�
ми санітарного законодавства
України [1]. Вказаним законом
та відповідними змінами до За�
кону України "Про санітарно�
епідеміологічне благополуччя
населення" введено поняття
соціально, економічно, технічно
і політично обґрунтованого
прийнятного ризику для насе�
лення та навколишнього при�
родного середовища, тобто
кількісної міри небезпеки, що
враховує ймовірність виникнен�
ня негативних наслідків від здій�
снення господарської діяльно�
сті та можливий розмір втрат
від них [2].

Необхідно відзначити недолі�
ки, що супроводжують введен�
ня у дію низки підзаконних ак�
тів. Так, наприклад запропоно�
ваний Постановою КМ України
№ 212 від 19.03.2008 р. розпо�
діл суб'єктів господарювання
за ступенем ризику їхньої гос�
подарської діяльності для нав�
колишнього природного сере�
довища та періодичності здій�
снення заходів не відповідає
екологічній ситуації та викли�
кам, що постали на часі, зокре�
ма у галузі охорони атмосфер�
ного повітря [3]. Так, наприклад
до суб'єктів з середнім ступе�
нем ризику і періодичністю кон�
тролю один раз на два роки від�
несено суб'єкти діяльності, що
спричиняють викиди забруд�
нюючих речовин в атмосферне
повітря в обсязі не менше 5 ти�
сяч тонн незалежно від складу
забруднюючих речовин.

Розподіл об'єктів державного
санітарно�епідеміологічного
нагляду за ступенем ризику
відповідно до Постанови Держ�
санепідслужби № 8 від
14.02.2008 є більш об'єктив�
ним, оскільки враховує клас не�
безпеки підприємств [4]. Як ві�
домо, поділ за класами небез�
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пеки господарюючих суб'єктів
за видами діяльності відповідно
до "Державних санітарних пра�
вил планування та забудови на�
селених пунктів" (ДСП�173�96)
не передбачає можливий вплив
від викидів забруднюючих ре�
човин, а головне, не встано�
влює "кількісної міри небезпе�
ки, що враховує ймовірність ви�
никнення негативних наслідків
від здійснення господарської
діяльності та можливий розмір
втрат від них" [5]. Таким чином,
необхідно мати відповідні ін�
струменти та методологію виз�
начення обґрунтованого прий�
нятного ризику для населення,
що мешкає поблизу промисло�
вих джерел викиду забруднюю�
чих речовин.

Застосування з цією метою
"Методичних рекомендацій з
оцінки ризику для здоров'я на�
селення від забруднення атмо�
сферного повітря викидами
промислових джерел" (МР
2.2.12�42�2007) та викладени�
ми у них методологічними під�
ходами наштовхується на певні
перепони [6]. По�перше, як по�
казали численні дослідження,
проведені у м. Києві, Запоріж�
жі, Донецьку, Дружківці (До�
нецької обл.) та ін., теза про те,
що для України важливо орієн�
туватись на переліки загально�
поширених забруднюючих ре�
човин атмосферного повітря,
показників та інгредієнтів ат�
мосферних опадів, позначених
у Порядку організації та прове�
дення моніторингу у галузі охо�
рони атмосферного повітря,
затвердженого Постановою
КМУ № 343 від 09.03.1999 р.,
не є об'єктивною та сильно
звужує ефективність робіт з
оцінки ризику для здоров'я на�
селення, зокрема на етапі іден�
тифікації небезпеки [7].

По�друге, кількісна характе�

ристика експозиції за рахунок
аналітичного визначення кон�
центрації хімічних сполук, що
впливають на людину, орієн�
туючись на дані моніторингових
досліджень державної системи
спостережень Державної гі�
дрометеорологічної служби
МНС України, у сучасних умо�
вах неможлива через низку
складних технічних та організа�
ційно�економічних перешкод.
Проведення моделювання по�
ширеності та поведінки хіміч�
них сполук у повітряному сере�
довищі, яке, на нашу думку, є
найбільш доцільним у таких
дослідженнях, ускладнене че�
рез відсутність переліку мате�
матичних моделей, рекомендо�
ваних МОЗ України, на проти�
вагу ситуації, яка склалася у Мі�
ністерстві охорони навколиш�
нього природного середовища
України, що має такий перелік. 

Зважаючи на вищевикладе�
не, метою даної роботи став
порівняльний аналіз розрахун�
ків приземних концентрацій
забруднюючих речовин від ви�
кидів промислових джерел для
подальшої оцінки і встановлен�
ня прийнятного ризику. 

Матеріали та методи до*
слідження. При розробці ма�
теріалів, в яких обґрунтовують�
ся обсяги викидів для отриман�
ня дозволу на викид забруд�
нюючих речовин, застосову�
ються програмні продукти типу
"ЕОЛ", що реалізують ОНД�86,
які призначені для розрахунку
максимально можливих кон�
центрацій забруднюючих речо�
вин (см) за несприятливих ме�
теорологічних умов (uм) на від�
стані (Хм), отже відповідно до
"Методичних рекомендацій з
оцінки ризику для здоров'я на�
селення від забруднення атмо�
сферного повітря викидами
промислових джерел" резуль�

Рисунок 1
Статистичний розподіл абсолютних 

висотних позначок у зоні розташування
об'єкта дослідження

Риcунок 2
Профіль рельєфу за абсолютними 

висотними позначками у зоні розташування
об'єкта дослідження
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тати таких розрахунків не мо�
жуть бути застосованими при
розрахунках ризиків [8].

Одним з вагомих результатів
проекту "Розвиток екологічної
інфраструктури у нових не�
залежних країнах" (2003�2006),
який здійснювався за підтрим�
ки Агентства з охорони довкіл�
ля США (АОД США), було про�
ведення в Україні науково�
технічної адаптації розрахунко�
вих методів, алгоритмів та
програмних комплексів —
ISCST3/AERMOD [8, 9]. За ре�
зультатами їх використання бу�
ло розроблено методологічні
підходи до отримання усеред�
нених концентрацій забруд�
нюючих речовин від викидів
промислових джерел розра�
хунковим шляхом [8]. Ця про�
грама працює з урахуванням
специфічних умов розсіюван�
ня, що складаються з метеоро�
логічних параметрів, характе�
ристики рельєфу, забудови то�
що [10]. Вказана методологія
дозволяє отримувати усеред�
нені концентрації на 1 годину,
добу, місяць та рік. З практич�
ної точки зору заслуговують
уваги 1�, 24�годинні, та се�
редньорічні концентрації на
підставі яких, власне, і роз�
раховувалися величини ризику
для здоров'я населення. 

Результати дослідження.
Для прикладу було досліджено
одне з типових підприємств ук�
раїнського машинобудівного
комплексу, що має всі види ви�
робництва для виготовлення
радіоелектронних, електротех�
нічних і механічних вузлів та
блоків складних систем, зокре�
ма литва чорних та кольорових
металів, металооброблювальні
дільниці, ковальсько�пресове
виробництво, гальванічне, ви�
робництво друкованих плат,
монтажно�складальне, оброб�
ки полімерних матеріалів, тер�
мореактивних матеріалів та гум
тощо. Так, тільки у гальванічно�
му виробництві, яке оснащене
сучасним обладнанням, освоє�
но тридцять два види гальвано�

хімічної обробки деталей чор�
них і кольорових металів.

Територія підприємства ме�
жує з півдня та південного схо�
ду з територією заводу залізо�
бетонних конструкцій, зі сходу
— з складами підприємств бу�
дівельної індустрії та холодиль�
ником, з північного та західного
боків — з житловою багатопо�
верховою забудовою. Межі
проммайданчика розташовані
від житлового масиву на від�
стані до 0,3 км у північно�захід�
ному напрямку і на відстані 0,1
км — у південно�західному та
північно�східному. Загальну
кількість забруднюючих речо�
вин встановлено під час прове�
дення інвентаризації склали
133 найменування, з них 1 кла�
су небезпеки — 21. Загальна
кількість джерел викиду, розмі�
щених на території майданчика
— 328 одиниць (рис. 1). За ре�
зультатами проведення етапу
ідентифікації для оцінки ризику
було відібрано 83 забруднюю�
чих речовини, з них 10 канце�
рогенів.

Підприємство розташоване у
зоні з нескладним рельєфом,
але з відчутним перепадом ви�
сот між максимальним та міні�
мальним значенням — 55.9 м.
Середнє значенням абсолют�
них висот становить 77.9 м над
рівнем моря за географічною
системою координат WGS 84 за
стандартного значення відхи�
лень абсолютних значень від
середнього — 10.5 м. На рис. 2
представлено профіль рельєфу
у напрямку з північного сходу до

південного заходу з кроком 5 м.
Аналіз вихідних даних, пред�

ставлених у матеріалах інвен�
таризації викидів забруднюю�
чих речовин, розташування
джерел викидів довів, що ча�
стина джерел (16 одиниць),
забруднюючі речовини яких бу�
ли пріоритезовані, розташова�
ні за межами проммайданчика.
Середня похибка розташуван�
ня становила за ∆х 13.7 м у на�
прямку північ�південь, та ∆y
44.8 м у напрямку схід�захід
відповідно, при цьому макси�
мальна похибка склала 30.9 м
та 300.0 м відповідно, диспер�
сія — 8.65 м та 37.5 м.

За даними метеорологічних
спостережень, протягом ка�
лендарного року (8785 год.)
штиль спостерігався протягом
8.45% часу спостереження (за
даними середніх багаторічних
даних — 9%), або протягом 742
год. Середня швидкість вітру
протягом року становила
3.52 м/с. Найбільшу кількість
годин — 1180 год., або від за�
гальної кількості 13.4% (за да�
ними середніх багаторічних да�
них — 15%) — вітер дув у схід�
ному напрямку з середньою
швидкістю 0.5�4 м/с. Домі�
нантними були також вітри пів�
нічно�західного (885 год., або
10.1%, за даними середніх ба�
гаторічних даних — 11%), пів�
денно�східного (896 год., або
10.2%, за даними середніх ба�
гаторічних даних — 11%) та
північного (778 год., або 8.6%,
за даними середніх багаторіч�
них даних — 15%). 
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AIR QUALITY ASSESSMENT IN UKRAINIAN LEGISLATIVE CONTEXT
THAT REGULATES ACCEPTABLE RISK
Kartavtsev O., Turos O., Voznyuk O.
The results of the ambient air quality comparative assessment
proved that program complexes aimed at air pollution levels 
estimation, which are realizing OND'86 methodology, cannot 
be applied in the process of identification of limits for acceptable
risk. This is connected to the fact that the most valid scientific
approach to risk levels estimation is based on application 
of averaged concentrations for periods not shorter than 
24 hours in further calculations.

Таблиця
Результати статистичної обробки результатів розрахунку просторового розподілу 

концентрацій забруднюючих речовин для різних періодів усереднення, мкг/м3

Період осереднення Мінімальне
значення

Максимальне
значення

Середнє
значення

Медіана
значень

Значення стандартного
розподілу

ЕОЛ 1.01 11.56 3.12 2.60 1.60

1�годинна (ISC/AERMOD) 0.73 18.81 3.00 2.22 2.33

24�годинна (ISC/AERMOD) 0.10 5.15 0.44 0.30 0.43

Річна (ISC/AERMOD) 0.008 0.45 0.36 0.41 0.41
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Аналізуючи вищевикладений
матеріал, можна зазначити, що
переважаючими напрямками ві�
тру відповідно були північний
(N), східний (E), південно�схід�
ний (SW) та північно�західний
(W). Майже половина часу
(43.9%) атмосфера на даній те�
риторії протягом року знаходи�
лися у нейтральному стані (D за
класифікацією Паскуіла) та май�
же однаковий час у помірноста�
більному (E — 15.5%) та се�
редньостабільному (F — 15.1%).
Найменше часу атмосфера пе�
ребувала у максимально неста�
більному стані — 0.4%. Таким
чином, можна зробити висновок
що метеопараметри даного ро�
ку практично не відрізнялися від
середніх багаторічних метеопа�
раметрів, характерних для тери�
торії дослідження.

Було проведено розрахунки
за одними і тими даними на
програмних комплексах, реко�
мендованих до використання
Мінприроди України ("ЕОЛ
2000"), Агентством з охорони
довкілля США (US EPA) і Євро�
пейським Агентством з довкіл�
ля (EEA) (ISCST3/AERMOD) [11�
13]. За результатами розрахун�
ків було побудовано карти по�
ширення з кроком 20% пер�
сентилів значень концентрацій
(5 рівнів) та проведено стати�
стичний аналіз. Дані, що харак�
теризують концентрації окре�
мих хімічних полютантів, розра�
ховані у програмі "ЕОЛ 2000" та
ISCST3/AERMOD, представлені
у таблиці. Як видно з таблиці
статистичної обробки резуль�
татів розрахунку, значення мак�
симально разових концентра�
цій забруднюючих речовин, от�
риманих за "ЕОЛ 2000", може
бути порівняно зі значенням
одногодинних концентрацій,
отриманих за допомогою
ISCST3/AER MOD. Значення
для решти усереднених зна�
чень статистичної залежності
не мають, отже припущення
щодо використання "коефіцієн�
тів перерахунку", запропонова�
них деякими авторами, від мак�
симально разових концентра�
цій до осереднених не є науко�
во обґрунтованими. Більш того,
не є науково обґрунтованим та�
кож коефіцієнт доцільності про�
ведення розрахунків Ф ОНД�86
(п. 5.21) щодо приземних кон�
центрацій, особливо канцеро�
генів, які не входять до переліку
хімічних речовин в "ЕОЛ 2000",
на підставі якого широко вста�
новлюються обсяги дозволе�
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них викидів забруднюючих ре�
човин.

Таким чином, отримані ре�
зультати дозволяють зробити
такі висновки: 

межі прийнятного ризику
від забруднення атмосферного
повітря промисловими викида�
ми відповідно до Закону Украї�
ни "Про основні засади дер�
жавного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльно�
сті" необхідно обґрунтовувати
за допомогою оцінки ризику
для здоров'я населення від ви�
кидів забруднюючих речовин
суб'єктів господарювання;

оцінку ризику для здоров'я
населення від викидів забруд�
нюючих речовин необхідно про�
водити на підставі розрахунків
усереднених концентрацій;

науково обґрунтовані прий�
нятні ризики для здоров'я насе�
лення можуть бути встановлені
лише на підставі використання
усереднених значень концен�
трацій забруднюючих речовин
за період не менше 24 годин;

програмні комплекси для
встановлення та обґрунтуван�
ня обсягів викидів забруднюю�
чих речовин, що базуються на
ОНД�86, не можуть бути вико�
ристані для визначення усе�
реднених концентрацій через
відсутність процедури оцінки
токсичності.
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