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ернігівська область розташо�
вана на півночі України у по�
ліській та лісостеповій зонах
Придніпровської низовини
площею 31,9 тис. км2.

На державний облік взято
495 промислових підприємств,
організацій, установ. З них 188
(45%) становлять об'єкти агро�
промислового комплексу. По�
ліфункціональна промислова
структура з домінуванням
теплоенергетики, будівельної,
машинобудівної, легкої, харчо�
вої та переробної промислово�
сті характеризується відносно
стабільним складом забруд�
нюючих речовин в атмосфер�
ному повітрі.

Динаміка викидів забрудню�
вачів загалом по області про�
довжує збільшуватися: 2006 р.
— 85,6 тис. т, 2007 р. — 91,6 тис.
т (збільшення на 6,9%), 2008 р.
— 98,1 тис. т (збільшення на
7,2%). Це становить менше 1%
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HYGIENIC ECTIMATION OF CONDITION OF
ATMOSPHERIC AIR OF IN CHERNIHIV REGION

Donets M.P., Valovenko A.G., Petrusenko L.M.,
Bezrodna O.G., Movchan L.G.

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ
ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ

ОБЛАСТІ
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© Донець М.П., Валовенко А.Г., Петрусенко Л.М.,
Безродна О.Г., Мовчан Л.Г.      СТАТТЯ, 2010.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО
БАССЕЙНА В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Донец Н.П., Валовенко А.Г., Петрусенко Л.Н.,
Безродная Е.Г., Мовчан Л.Г.
Проведена гигиеническая оценка загрязнений атмосферного
воздуха стационарными и передвижными источниками в
населенных пунктах Черниговской области за 2006{2008 гг.
Установлено, что уровни загрязнения воздушного бассейна в
городских и сельских поселениях области слабоопасные и
определяются преимущественно за счет автотранспортных
средств. Выделены основные мероприятия по оздоровлению
воздушного бассейна области.

HYGIENIC ESTIMATION OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY
STATIONARY AND MOBILE SOURCES IN THE SETTLEMENTS OF
THE CHERNIGOV AREA
Donets M.P., Valovenko A.G., Petrusenko L.M., 
Bezrodna O.G., Movchan L.G.
The hygienic estimation of the atmospheric air pollution by station{
ary and mobile sources in the settlements of the Chernigov region
for 2006{2008 has been carried out. It was established that levels
of pool pollution in city and rural settlements of the region had a
low degree of danger and were defined mainly at the expense of
vehicles.  The basic measures for the improvement of air pool in
the region were defined.
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від обсягу викидів по Україні.
Відновлення економіки і

розвиток транспорту призве�
ли до збільшення викидів
більшості забруднюючих ре�
човин.

Відзначається зростання ви�
кидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря у розра�
хунку на 1 км2 (2006 р. —
2718 кг, 2007 р. — 2869 кг,
2008 р. — 3076 кг) та на 1 осо�
бу (2006 р. — 75 кг, 2007 р. —
80 кг, 2008 р. — 87 кг). Най�
більшого антропогенного на�
вантаження зазнає атмосфера
м. Чернігова, яке становило
2008 року 231,9 т/км2 та
60,7 кг у розрахунку на душу
населення.

Стан атмосферного повітря
населених пунктів, що склався
в області, зумовлений відсутні�
стю ефективного очищення ви�
кидів підприємств від газопо�

№ 4 2010 ENVIRONMENT & HEALTH   64

дібних сумішей, низькими тем�
пами впровадження сучасних
технологій очищення викидів,
відсутністю санітарно�захи�
сних зон. Так, 7 найбільших під�
приємств у містах Чернігів, Ні�
жин, Прилуки не мають норма�
тивних санітарно�захисних
зон, що негативно впливає на
санітарно�гігієнічні умови про�
живання близько 10 тисяч на�
селення.

Через недосконалу санітар�
ну класифікацію промислових
підприємств та виробництв,
що отримали розвиток за
останні роки (особливо малих
підприємств у сільській міс�
цевості), проблемним питан�
ням є розміщення виробни�
чих об'єктів малої потужності
(пилорам, виробництва меб�
лів тощо) приватних форм
власності на території житло�
вої забудови.

Найбільші обсяги викидів
забруднювачів в атмосферне
повітря мають підприємства
електроенергетики (44%),
транспортування газу трубо�
проводами (18%), добування
природного газу (5,2%). У мі�
стах та районах, де розташова�
ні підприємства цих галузей,
обсяги викидів становлять у
м. Чернігові 41%, Чернігівсько�
му районі — 12,6%, Варвинсь�
кому районі — 4,8%, Носів�
ському районі — 7,8%.

За даними статистичної звіт�
ності форми 2ТП (повітря), ос�
новними забруднювачами ат�
мосферного повітря є КЕП
«Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми
«ТехНова», Гнідинцівський га�
зопереробний завод ВАТ
«Укрнафта», Чернігівське лі�
нійне виробниче управління
магістральних газопроводів,
Мринське виробниче управлін�
ня підземного зберігання газу
НАК «Нафтогаз України».

Викиди забруднюючих речо�
вин від стаціонарних джерел
також мають тенденцію до
збільшення (2006 р. — 40,2
тис. т, 2007 р. — 39,0 тис. т,
2008 р. — 44,4 тис. т).

Понад 55% від загального
об'єму викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
припадає на пересувні джере�
ла забруднення за рахунок
швидкого збільшення кількості
власних автотранспортних за�
собів, низької якості палива і
вмісту сірки у паливі, слабо
розвинутої інфраструктури та
технічного обслуговування,
зменшення частки громадсь�
кого транспорту.

Динаміка викидів від пере�
сувних джерел продовжує
збільшуватися (2006 р. — 45,5
тис. т, 2007 р. — 52,5 тис. т,
2008 р. — 53,7 тис. т).

У структурі викидів забруд�
нювачів найпоширенішими ре�
човинами є пил, азоту діоксид,
ангідрид сірчистий та вуглецю
оксид.

За 2006�2008 роки спостері�
галося збільшення викидів азо�
ту диоксиду в 1,7 рази, ангі�
дриду сірчистого — в 1,3 рази,
зменшення викидів вуглецю
оксиду — в 1,2 рази.

Лабораторний контроль над
станом атмосферного повітря
у системі соціально�гігієніч�
ного моніторингу провадить�
ся на маршрутних та підфа�
кельних постах у районах
впливу підприємств�забруд�
нювачів атмосфери у Черніго�
ві, Ніжині, Прилуках та 17
районах області.

Питома вага проб атмосфер�
ного повітря з перевищенням
ГДК загалом по області та у
міських поселеннях має тен�
денцію до збільшення за раху�
нок переведення котельних на
тверде паливо (насамперед на
вугілля) та зростання автомобі�
лізації. У сільських поселеннях
характер забруднення атмо�
сферного повітря має стабіль�
ний характер.

Забруднююча речовина 2006 рік 2007 рік 2008 рік

Пил � 2,2% + 13% � 2,2%

Ангідрид сірчистий + 11,1% � 8% + 27,2%

Азоту діоксид � 10,3% � 10,3% + 53,1%

Вуглецю оксид � 11,4% � 9,4% � 14,3%

Рисунок
Питома вага проб атмосферного повітря селітебної 

території з перевищенням ГДК

Таблиця 1
Зміни викидів у процентному відношенні протягом

2006�2008 років

загалом по області

міські поселення

сільські поселення

Роки
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Враховуючи, що найбільші
обсяги викидів забруднюю�
чих речовин в атмосферне
повітря припадають на
м. Чернігів, Чернігівським
обласним центром з гідроме�
теорології здійснюються спо�
стереження за станом заб�
руднення атмосферного по�
вітря на двох стаціонарних
постах з аналізом проб атмо�
сферного повітря у лаборато�
рії Центральної геофізичної
обсерваторії (м. Київ).

Згідно з лабораторними
дослідженнями відзначалися
перевищення середньорічних
концентрацій азоту діоксиду у
межах 1,5�2,5 ГДК. Середньо�
річний вміст пилу, ангідриду
сірчистого, бенз�а�пірену,
восьми солей важких металів
(заліза, кадмію, марганцю,
міді, нікелю, свинцю, хрому,
цинку) перебуває у межах
ГДК.

У м. Чернігові кількість проб з
перевищенням ГДК (макси�
мально разових) має тенден�
цію до збільшення за пилом,
вуглецем оксиду, особливо
азотом діоксиду за рахунок
відсутності програми з пригні�
чення окислів азоту.

Максимальні концентрації
забруднюючих речовин пере�
вищують 1 ГДК.

Рівні забруднення атмосфер�
ного повітря у населених пунк�
тах області є слабо небезпеч�
ними.

Проведені дослідження до�
зволили розробити відповідні
вимоги до об'єктів�забрудню�
вачів повітряного басейну. Для
попередження забруднення
атмосферного повітря насе�
лених місць розроблені захо�
ди з поліпшення організації
нагляду за їхнім санітарним
станом.

За останні роки кількість най�
більших підприємств, що не
мають нормативних санітарно�
захисних зон, зменшилася з 11
до 7 за рахунок їх коригування
через висновки державної са�
нітарно�епідеміологічної екс�
пертизи МОЗ України для цеху
гальванічного покриття ВАТ
«Будмаш» у м. Прилуки, ВАТ
«Корюківська фабрика техніч�
них паперів» у м. Корюківка та
перепрофілювання з виділен�
ням окремих цехів на умовах
оренди для малих виробництв
з обробки харчових продуктів
на заводах «Сільмаш», НВК
«Прогрес» у м. Ніжині, повному
перепрофілюванню реммехза�
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2006 рік

6 маршрутних і 9 підфакельних постів

Пил 3 0,25 0,58 5 � 90

Ангідрид сірчистий 3 0,10 0,44 � � 81

Вуглецю оксид 4 2 6,0 5 � 72

Азоту діоксид 2 0,043 0,11 8 � 90

Фенол 2 0,007 0,01 � � 21

Формальдегід 2 0,019 0,029 � � 30 

Сірчана кислота 2 <0,005 <0,005 � � 9

Дініл 3 <0,008 <0,008 � � 9

Толуол 3 � � � � �

Аміак 4 0,12 0,2 � � 33

Свинець 1 <0,0003 <0,0003 � � 57

Ацетон 4 � � � � �

2007 рік

6 маршрутних і 9 підфакельних постів

Пил 4 0,32 0,39 11 � 75

Ангідрид сірчистий 3 0,057 0,067 � � 84

Вуглецю оксид 4 3,93 4,6 38 � 12

Азоту діоксид 2 0,033 0,125 6 � 111

Фенол 2 <0,004 <0,004 � � 9

Формальдегід 2 0,016 0,022 � � 87

Сірчана кислота 2 <0,005 <0,005 � � 9

Дініл 3 <0,008 <0,008 � � 9

Ксилол <0,33 <0,33 � � 12

Аміак 4 0,14 0,280 9 � 57

Свинець 1 <0,0003 <0,0003 � � 54

Ацетон 4 � � � � 3

2008 рік

6 маршрутних та 11 підфакельних постів

Пил 3 0,23 0,82 11 � 78

Ангідрид сірчистий 3 0,086 0,34 � � 84

Вуглецю оксид 4 3,62 8,3 26 � 108

Азоту діоксид 2 0,055 0,216 17 � 129

Фенол 2 < 0,004 <0,004 � � 9

Формальдегід 2 0,020 0,032 � � 27

Сірчана кислота 2 < 0,005 < 0,005 � � 12

Хром шестивалентний 1 < 0,0012 < 0,0012 � � 12

Толуол 3 < 0,02 < 0,02 � � 9

Хлор 1 < 0,05 < 0,05 � � 3

Водень хлористий 2 < 0,055 < 0,055 � � 3

Аміак 4 0,10 0,19 � � 27

Свинець 1 <0,0003 <0,0003 � � 57

Ксилол 4 <0,033 <0,033 � � 15

Таблиця 2
Результати дослідження забруднення атмосферного 

повітря у м. Чернігові 
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воду «Жовтневий молот» у
м. Чернігові.

На ВАТ «Корюківська фабри�
ка технічних паперів» згідно з
погодженим проектом здій�
снюються роботи з заміни мо�
рально та фізично застарілого
обладнання ГОУ�4 та ГОУ�5 на
термічну установку очищення
відпрацьованого повітря з ре�
куперацією тепла 24000 нм3 на
годину — нового сучасного
енергозбережного та еколо�
гічно чистого газоочисного
устаткування фірми «Durr Tar�
com» (Німеччина), принцип
роботи якого заснований на
передових технологіях очи�
щення газоповітряних сумі�
шей від процесів виробництва
шпалер методом трафаретно�
го і флексографічного друку.
Загальна вартість пилогазо�
очисного устаткування у ком�
плекті з системою рекуперації
тепла, піковим котлом�підігрі�
вачем термального масла та
іншим додатковим устатку�
ванням становить 7,5 млн.
гривень.

Для зменшення викидів пар�
никових газів на території полі�
гону твердих побутових відхо�
дів, який перебуває в оренді
ТОВ ПП «Гранд Пласт» у Черні�
гові, та профілактики його
самозаймання розроблено та
погоджено проект «Збір та ути�
лізація звалищного газу на
Чернігівському полігоні ТПВ» з
подальшим його використан�
ням після спалювання на факе�
лі у котельні ВАТ «Облтеплоко�
муненерго».

Продовжується робота з за�
міни котельного обладнання
ВАТ «Облтеплокомуненерго»,
яка розпочалася 2007 року, що
дало змогу зекономити 174,3
тисяч м3 природного газу.

У ході реалізації обласної
програми «Екологія�2010»
здійснюється робота з рекон�
струкції систем опалення з за�
міною котлів на більш високое�
фективні у дошкільних, шкіль�
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них, лікувально�профілактич�
них закладах, а також у гро�
мадських будівлях (будинках
культури, приміщеннях сіль�
рад, магазинах, пошті тощо).

Розроблено проекти техніч�
ного переоснащення 7 ко�
тельних з установкою утиліза�
торів теплової енергії димо�
вих газів у Чернігові, Ніжині,
Прилуках.

Розглянуто та погоджено
понад 400 матеріалів з обґрун�
тування обсягів викидів за�
бруднювачів стаціонарними
джерелами для отримання
дозволу на викиди в атмо�
сферне повітря у державному
управлінні охорони навколиш�
нього природного середовища
у Чернігівській області.

На КЕП «Чернігівська ТЕЦ»
ТОВ фірми «ТехНова» розро�
блено додатковий план захо�
дів з терміном реалізації про�
тягом 9 років, що надасть змо�
гу зменшити обсяги викидів
майже на 1,4 тисяч тонн на рік.
Для зменшення часу експлуа�
тації вугільних котлів розро�
блено ТЕО реконструкції та
модернізації вказаного під�
приємства з монтажем газо�
турбінної установки та котла�
утилізатора.

На підприємствах КП «Прилу�
китепловодопостачання» вста�
новлені автоматизовані систе�
ми обліку газу та частотні пере�
творювачі у котельних, що
зекономило 214,5 тонн умов�
ного палива і, як наслідок,
зменшило обсяги викидів заб�
руднюючих речовин.

Висновки
1. На території Чернігівської

області спостерігається слабо
небезпечний рівень забруд�
нення атмосферного повітря,
зумовлений викидами забруд�
нюючих речовин переважно від
автотранспорту, який прева�
лює над впливом викидів про�
мислових підприємств.

2. У місті Чернігів фонові
забруднення атмосферного
повітря азоту діоксидом за ре�
зультатами спостереження на
2�х стаціонарних постах обла�
сного центру з гідрометеоро�
логії перевищують гранично
допустимі концентрації в 1,5�2
рази.

3. Проведення соціально�гігі�
єнічного моніторингу стану ат�
мосферного повітря є переду�
мовою для розробки повітря�
охоронних заходів (викори�
стання альтернативних джерел
енергії, впровадження новітніх

технологій виробництва, замі�
на застарілих транспортних за�
собів тощо).
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