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Запропоновано індикатори зміни рівня екологічної безпеки атмосферного повітря та ґрунтового покриву 
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Вступ. Метою досліджень в галузі екологічної 

безпеки є формування системи індикаторів, банку 
даних для їх розрахунку та порівняння рівня вели-
чин показників екологічної безпеки зі середнім рів-
нем аналогічних показників в інших країнах. Склад-
ність вибору та обґрунтування критеріїв  оцінки 
екологічної безпеки цілого регіону полягає в значній 
кількості різноманітних показників, які характери-
зують стан природно-антропогенного середовища, а 
також їх різноплановості, яка практично виключає 
можливість єдиної кількісної міри порівняння і оці-
нки. 
Аналіз попередніх досліджень. Відповідно до 

рекомендацій Комісії зі сталого розвитку при ООН і 
Комісії з глобальної екології [1], запропоновано но-
вий підхід до проблеми екологічної безпеки терито-
рій, що базується на екологічній парадигмі. Перева-
га нового підходу, на відміну від старого, загально-
прийнятого, який спирається на «забруднювально-
ресурсну» парадигму, полягає в тому, що комплекс-
ну оцінку рівня екологічної безпеки пропонується 
проводити на основі нової організаційної структури 
екологічного контролю та інформаційної моделі 
шляхом залучення спеціально сформованих нових 
показників стану довкілля – індикаторів і індексів 
якості. Ці показники пов’язані з рівнем екологічного 
ризику та дозволяють вести кількісну оцінку рівня 
екологічної безпеки та рівня екологічного ризику 
[1]. Такий підхід відрізняється від загальноприйня-
того ще й тим, що не потребує залучення ГДК як 
бази для підрахунку, котрі, як відомо, є санітарно-
токсикологічними, а не екологічними нормативами. 
[2].  

Індикаторами екологічної безпеки [3] є показни-
ки, що характеризують ступінь захищеності від не-
гативного екологічного впливу з урахуванням дося-
гнення цілей соціально-економічної системи. 
Індикатор – це і вказівник, і символ одночасно, йому 
надається значення міри величини, міри властивості, 
міри процесу. Математична суть екологічного 
індикатора: він може бути скаляром, вектором і 
більш складною величиною, яку можна навести у 
вигляді матриці [2]. 

Дослідженнями в галузі індикаторів екологічної 
безпеки території займалися В.М. Лагутін, Я. Рак, 
В.В.Анікієв , П.В.Захарова , О.В. Бикова, М.Х. Ца-
рану, Т.І. Криллова [3-6] і ін.  Однак, питання вибо-

ру індикаторів зміни рівня екологічної безпеки регі-
ону при впровадженні альтернативних джерел енер-
гії залишаються маловивченими. 
Мета роботи. Запропонувати індикатори зміни 

рівня екологічної безпеки регіону при впровадженні 
альтернативних систем теплохолодопостачання та 
виконати їх оцінку для природно-антропогенних 
умов Миколаївської області. 
Матеріал і результати дослідження. За Качин-

ським [3] видобуток, переробку та використання 
енергетичних ресурсів, а також забруднення навко-
лишнього середовища в процесі енергопостачання 
будівель можна віднести до складу саме першої го-
ловної компоненти екологічної безпеки України, яка 
пояснює 41,1% загального внеску компонент у 
структуру екологічної безпеки.  

При задоволенні потреб будівель в теплохолодо-
постачанні за рахунок традиційних джерел енергії 
здійснюється негативний вплив на навколишнє се-
редовище. Характерними рисами такого впливу є 
постiйна та всезростаюча iнтенсивнiсть, багатопла-
новiсть (одночасний вплив на рiзнi компоненти до-
вкiлля: атмосферу, гiдросферу, лiтосферу, бiосферу), 
рiзноманiтнiсть (вiдчуження територiй, порушення 
природних ландшафтiв, хiмiчне та радiоактивне за-
бруднення, тепловi, радiацiйнi, акустичнi та iншi 
фiзичнi впливи) та масштабнiсть (прояв не лише в 
локальному i регiональному, а й у глобальному ма-
сштабi) [7]. Вивчивши негативні ефекти впливу тра-
диційних систем теплохолодопостачання на довкіл-
ля, в якості основних загроз екологічній безпеці мо-
жна виділити викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферу та розміщення твердих відходів традицій-
них систем теплохолодопостачання.  

При виборі індикаторів застосовувався підхід, 
заснований на порівнянні обсягу утворених забруд-
нюючих речовин на одиницю виробленої енергії для 
різних типів систем теплохолодопостачання. Прові-
вши аналіз переліків існуючих індикаторів екологі-
чної безпеки екосистеми, пропонується для оцінки 
екологічної безпеки систем теплохолодопостачання 
застосовувати такі індикатори:  

− IAТ – індикатор зміни рівня екологічної без-
пеки атмосферного повітря, який характеризує обсяг 
газоподібних викидів в атмосферне повітря
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− систем теплохолодопостачання на одиницю 
виробленої ними енергії, г/Дж; 

− IГП – індикатор зміни рівня екологічної без-
пеки ґрунтового покриву, який характеризує обсяг 
твердих відходів систем теплохолодопостачання, на 
одиницю виробленої ними енергії, г/Дж. 

Значення даних індикаторів пропонується розра-
ховувати за такими залежностями: 

 

 
де IAТ – індикатор зміни рівня екологічної безпеки 

атмосферного повітря, г/Дж; Е – енергозберігаючий 
ефект, забезпечений впровадженням вітрогеліосистем 
теплохолодопостачання, Дж; QЕ – загальні енергопо-
треби системи теплохолодопостачання, Дж; kB – об-
сяг газоподібних викидів в атмосферне повітря тра-
диційних систем теплохолодопостачання на одиницю 
виробленої ними енергії, г/Дж; В – обсяг паливних 
ресурсів для забезпечення енергопотреб традиційної 
системи теплохолодопостачання, кг; КB – обсяг газо-
подібних викидів в атмосферне повітря традиційних 

систем теплохолодопостачання на одиницю маси 
використаного палива, г/кг; IГП – індикатор зміни рів-
ня екологічної безпеки ґрунтового покриву, т; kТB – 
обсяг твердих відходів традиційних систем теплохо-
лодопостачання на одиницю виробленої ними енергії, 
г/Дж; Р – ресурсозберігаючий ефект, забезпечений 
впровадженням вітрогеліосистем теплохолодопоста-
чання, кг; КТB – обсяг твердих відходів традиційних 
систем теплохолодопостачання на одиницю маси 
використаного палива, г/кг. 

Розрахувавши значення обраних індикаторів, 
можна буде порівняти рівні негативного впливу на 
довкілля різними типами систем теплохолодопоста-
чання, а отже, й оцінити їх вплив на рівень екологі-
чної безпеки регіону.  

Подальша оцінка екологічної безпеки регіону за-
сновується на визначенні екологічних ризиків. Оці-
нка ризиків в даному випадку буде диференційною, 
за допомогою одиничних показників, які дають ха-
рактеристику деяких властивостей безпеки, а саме, 
екологічної безпеки атмосферного повітря та ґрун-
тового покриву.  

Використовуючи розроблену методику розраху-
нку індикаторів екологічної безпеки та результати 
моделювання енерго- та ресурсозберігаючого ефек-
ту від впровадження вітрогеліосистем теплохолодо-
постачання на території Миколаївської області [8] 
було обчислено значення обраних індикаторів зміни 
рівня екологічної безпеки регіону (табл.. 1-2).  

 
Таблиця 1 - Значення індикатору екологічної безпеки атмосферного повітря відносно викидів парникових 

газів альтернативною системою теплохолодопостачання в порівнянні з традиційними 

IAТ  залежно від викиду парникових газів в еквіваленті СО2, г/кВт∙год 

Вид традиційного енергоносія Традиційна  
система теплохолодопостачан-

ня 

Альтернативна система з компе-
нсуванням енергодефіциту від тра-

диційного палива 
Вугілля 265-357 91-122 
Нафта 219-264 75-90 
Природний газ 120-188 41-64 

 
Таблиця 2 - Значення індикатору екологічної безпеки ґрунтового покриву для різних варіантів систем 

теплохолодопостачання 

IГП залежно від обсягу утворення твердих відходів 

Вид традиційного енергоносія Традиційна система теплохоло-
допостачання 

Альтернативна система з ком-
пенсуванням енергодефіциту від 

традиційного палива 
Електроенергія, вироблена на 

ТЕС, що працює на вугіллі 
41,6 г/кВт∙год 14,2 г/кВт∙год 

Вугілля чорне 130 г/кг 44,3 г/кг 
Вугілля буре 350 г/кг 119,5 г/кг 
Мазут  3 г/кг 1,03 г/кг 
Природний газ - - 

 
Використовуючи результати моделювання енер-

го- та ресурсозберігаючого ефекту, обрані індикато-
ри екологічної безпеки, а також зібраний фактичний 
матеріал [8], було проведено розрахунки обсягів 
зменшення викидів забруднюючих речовин в атмо-

сферу та утворення твердих відходів за умови вико-
ристання розрахованого ресурсозберігаючого ефек-
ту від впровадження альтернативних джерел енергії 
на території Миколаївської області. Результати роз-
рахунків були занесені до табл. 3-5.

B
E

ВAТ k
Q
EkI ⋅⋅−= BВAТ К

B
PКI ⋅⋅−=

ТBТВГП К
B
PКI ⋅⋅−=ТB

E
ТВГП k

Q
EkI ⋅⋅−=
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Таблиця 3 - Обсяги зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу при використанні розра-
хованого ресурсозберігаючого ефекту в Миколаївській області 

Обсяги зменшення викидів в залежності від палива, що забезпечує традиційні 
системи теплохолодопостачання, обрані для порівняння, тис.т/рік Викид в атмосферу 

Кам’яне вугілля Буре вугілля Мазут Природний газ 
SO2 10,149 13,025 12,518 0,003 
NOx 35,524 5,751 4,059 3,214 
Тверді частки 2,368 4,567 1,184 – 
Фтористі сполуки 0,085 1,878 0,007 – 

 
Таблиця 4 - Обсяги зменшення викидів парникових газів при використанні розрахованого ресурсо-

зберігаючого ефекту в Миколаївській області 
Вид палива, що забезпечує традиційні системи теплохоло-

допостачання, обрані для порівняння 
Обсяги зменшення викидів парникових 

газів в еквіваленті СО2, тис.т/рік 
Вугілля  448,24 – 603,9 
Нафта  370,46 – 446,58 
Газ  202,99 – 318,02 

 
Таблиця 5 - Зменшення обсягів твердих відходів при використанні розрахованого ресурсозберігаючо-

го ефекту в Миколаївській області 
Вид енергоносія, що забезпечує традиційні системи тепло-

холодопостачання, обрані для порівняння 
Зменшення обсягів твердих відходів, 

тис.т/рік 
Електроенергія, вироблена на ТЕС, що працює на вугіллі 59,903 
Вугілля чорне 39,228 
Мазут  0,38 
Природний газ - 

 
Висновки.  
1. Запропоновані індикатори дозволяють оцінити 

зміну рівня екологічної безпеки атмосферного пові-
тря та ґрунтового покриву при впровадженні альте-
рнативних джерел енергії.  

2. Виконавши аналіз отриманих значень індика-
торів екологічної безпеки атмосферного повітря та 
ґрунтового покриву, можна зробити висновок, що 
системи теплохолодопостачання за рахунок вітроге-
ліоустановок з компенсуванням енергодефіциту від 
традиційних енергоджерел утворюють значно мен-
ше газоподібних та твердих відходів, ніж традиційні 
системи гарячого водопостачання, опалення та охо-
лодження будівель. Такі висновки дають змогу го-
ворити про те, що при впровадженні вітрогеліосис-
тем теплохолодопостачання на території Миколаїв-
ської області рівень екологічної безпеки даного ре-
гіону підвищиться. 

3. Виявлення механізмів формування екологічної 
безпеки окремих компонентів довкілля дозволить в 
майбутньому розробити методику управління еко-
логічною безпекою території в цілому, мінімізувати 
вірогідність виникнення негативних екологічних 
наслідків. В процесі управління екологічною безпе-
кою застосовуватиметься концепція ненульового 
ризику, оскільки повністю відмовитись від тради-
ційних енергетичних ресурсів в системах енергоза-
безпечення на сьогодні неможливо.  
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ВЫБОР ИНДИКАТОРОВ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ПРИ ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ 
Клименко Л.П., д.т.н, проф., Воскобойникова Н.А. 
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев 
ул. 68 десантников, 10, 54003, г. Николаев, Украина 
E-mail: aspi80@mail.ru 

Предложены индикаторы изменения уровня экологической безопасности атмосферного воздуха и почвенно-
го покрова при внедрении альтернативных источников энергии и выполнено их оценку для условий Николаев-
ской области. 

Ключевые слова: индикатор, экологическая безопасность, альтернативные источники энергии, витрогелио-
системы теплохолодопостачання. 

 

CHOICE CHANGE OF ECOLOGICAL SAFETY INDICATORS OF THE REGION 
WHEN IMPLEMENTING ALTERNATIVE HEAT-AND-COLD CONSUMPTION 

SYSTEMS  
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The Black Sea Petro Mohyla State University 
Mykolaiv, 54003, 10. Vul. 68 Desantnykiv, Ukraine 
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An indicator of change in ecological safety of air and soil in the implementation of alternative energy sources and 
made tand heir assessment of conditions for Mykolaiv region. 

Key words: indicator, environmental security, alternative energy, vitroheliosystemy teploholodopostachannya. 
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