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Розраховано потенціальний територіальний ризик виникнення хронічних респіраторних захворювань насе-
лення,  що мешкає в районі вул.  Тимірязівської Печерського району м.  Києва.  Розрахунки проведені для трьох 
сценаріїв емісій токсикантів: фонове забруднення, від проектованого об’єкта та «проектований об’єкт + фон». 
За результатами розрахунків складені карти розподілу ризику при різних сценаріях емісій токсикантів, які ха-
рактеризують досліджуваний регіон за чотирма зонами поширення ризику. 
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The potential territorial risk of occurrence of chronic respiratory diseases of the population which lives in area of 
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Рассчитан потенциальный территориальный риск возникновения хронических респираторных заболеваний 
населения, проживающего в районе ул. Тимерязевской Печерского района г. Киева. Расчеты приведены для 
трех сценариев эммисий токсикантов: фоновое загрязнение, от проектированного объекта и «проектированный 
объект + фон». За результатами расчетов составлены карты распределения риска при различных сценариях эм-
мисий токсикантов, характеризующих исследуемый регион по четырем зонам распространения риска. 
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Актуальність роботи. Серед небезпечних ком-

понентів на долю викидів диоксиду азоту (NO2) у 
повітря населених пунктів припадає до 60% [1, 2]. 
Джерелом надходження NO2 є процеси згоряння 
палива (викиди ТЕС, котелень, автотранспорту то-
що). Окрім кислотних дощів, утворення смогу, 
зменшення світлопроникності атмосферного повіт-
ря, підвищені концентрації NO2 можуть призводити 
до виникнення хронічних респіраторних захворю-
вань населення. 

Обмеження впливу емісій NO2 на стан здоров’я 
населення можливе на етапі планування забудови 
населених пунктів та раціонального використання 
міських площ за рахунок оптимізації транспортної 
розв’язки, трансформації емісій NO2 у вертикаль-
ний тип забруднення тощо. При цьому одним із 
показників імовірності виникнення захворювань 
може бути потенціальний територіальний ризик. 

Ризик для здоров’я людини, пов’язаний із за-
брудненням атмосферного повітря, може виникати 
за наступних достатніх умов [2]: існування власне 
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джерела ризику (токсиканта у атмосферному повіт-
рі); присутність даного джерела ризику в певній, 
небезпечній для людини дозі (наприклад, переви-
щення граничнодопустимої концентрації (ГДК)); 
імовірний вплив токсиканта на населення регіону. 

Якщо вплив токсикантів призводить до виник-
нення ракових захворювань, то мова йде про аналіз 
та оцінку канцерогенного ризику [2]. Неканцеро-
генний ризик – це ризик, що призводить до розвит-
ку хронічних захворювань. Наприклад, підвищені 
концентрації NO2 можуть призводити до розвитку 
хронічних респіраторних захворювань (бронхіт, 
ларингіт, трахеїд, астма, пневмонії тощо). 

Кількісною мірою неканцерогенного ризику 
може бути величина потенціального територіально-
го ризику – просторового розподілу частоти реалі-
зації впливу токсиканта певної дози [1]. Такий ри-
зик характеризує рівень імовірності негативного 
наслідку для людини в результаті реалізації різних 
сценаріїв емісій токсикантів. 

Мета роботи. При будівництві житлового ком-
плексу по вул. Тимірязівській Печерського району 
м. Києва (рис. 1) виникла необхідність розрахунку 
ризику хронічних захворювань у населення прилег-
лих територій. Оскільки основним забруднювачем 
повітря прилеглих територій був NO2, то розрахо-
вувався потенціальний територіальний ризик вини-
кнення респіраторних захворювань за трьома сце-
наріями емісій: фонове забруднення, від проекто-
ваного комплексу та «проектований комплекс + 
існуючий фон». 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Супутниковий знімок досліджува-
ного регіону: 1 – територія розташування проекто-

ваного комплексу; 2 – вул. Тимірязівська; 3 – 
Центральний ботанічний сад ім. Н. Гришко НАН 

України 
 
Матеріал і результати досліджень. Аналіз та 

оцінка потенціального територіального ризику ви-
никнення хронічних захворювань населення дослі-
джуваного регіону (рис. 1) виконувались в рамках 
нормативного підходу (рис. 2) [2]. 

Ідентифікація небезпеки. Процедура ідентифі-
кації небезпек у досліджуваному регіоні виконува-
лась у чотири етапи. 

Етап 1. Збір і аналіз даних про всі джерела за-
бруднення. Точкою відліку аналізу та оцінки потен-
ційних загроз для населення був поточний 2011 р. 
із подальшим прогнозом на 2012–2013 рр. Станом 
на 2011 р. досліджуваний регіон характеризується 
забрудненням повітря токсикантами, що надходять 
від проектованих (житловий комплекс по вул. Ти-
мірязівській) та фонових (автотранспорт, що руха-
ється по вулицям досліджуваного регіону) джерел. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 – Процедура аналізу та оцінки ризику 
виникнення хронічних захворювань населення, ви-
кликаних емісіями різних токсикантів  

 
Проектований житловий комплекс є єдиною  

будівлею, яка складається із восьмиповерхової 
окремо стоячої секції із вбудованим дворівневим 
підземним автопаркінгом. Джерелами емісій токси-
кантів від комплексу є автономна котельня та тру-
ба, що відводить вихлопи підземного автопаркінгу. 

Етап 2. Ідентифікація небезпечних факторів. 
Потенційними джерелами ризику були наступні 
токсиканти: від автопаркінгу – NO2, оксид вуглецю 
(СО) та вуглеводні насичені (СхНх); від автономної 
котельні –  СО та NO2; від автомобільного потоку 
досліджуваного регіону – СО, NO2 і СхНх. 

Етап 3. Формулювання сценаріїв реалізації не-
безпечних факторів. У подальших дослідженнях 
ставився акцент на оцінку впливу токсикантів за 
трьома сценаріями емісій: сценарій С1 (емісія від 
автомобільного потоку по вулицях досліджуваного 
регіону); сценарій С2 (емісія від підземного автопа-
ркінгу та автономної котельні проектованого 
об’єкту); сценарій С3 (одночасна реалізація сцена-
рію 1 та сценарію 2). 

2 

2 

1 
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Ідентифікація небезпеки 
Характеристика забруднень регіону та їх природи; 
ранжування токсикантів за «зваженою експозицій-

ною вагою» 

Оцінка доз (експозицій) впливу 
Оцінка експозиції токсикантів, які вступають у кон-
такт з людиною; прогнозування концентрацій токси-
кантів з використанням методів математичного мо-
делювання та побудова імовірних полів перевищен-

ня максимально-разової ГДК забруднюючих речовин   

Оцінка залежності «доза-ефект» 
Визначення взаємозв’язку між рівнем впливу та не-

гативними ефектами (небажаними наслідками) 
впливу на стан здоров’я населення   

Характеристика ризику 
Оцінка потенціального територіального ризику хро-

нічних захворювань на основі лінійно-
експоненціальної моделі для кожної рецепторної 
точки регіону; побудова карти розподілу ризику 
виникнення хронічних захворювань населення  
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Етап 4. Ідентифікація найбільш пріоритетних 
для дослідження токсикантів. Критерієм відбору 
найбільш пріоритетних токсикантів був показник 
«зважена експозиційна вага» (ЗЕВ), який визначав-
ся за формулою [2]: 

 
,entmЗЕВ ´´´=                        (1) 

 
де m – маса викинутого токсиканта, (т/рік); t – ток-
сичність, яка встановлюється на основі рівня впли-
ву токсиканта на здоров’я людини (за 10-бальною 
шкалою, описаною у [2]), балів; п – кількість насе-
лення досліджуваного регіону, чол.; е – експозиція, 
що характеризує тип,  частоту і рівень контакту ор-
ганізму людини з токсикантом (за п’яти-бальною 
шкалою, описаною у [2]), балів. 

Результати розрахунку ЗЕВ для токсикантів до-
сліджуваного регіону зведені у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Зважена експозиційна вага токсикантів 
у досліджуваному регіоні 
 

 
Таким чином, найбільш небезпечним для насе-

лення серед усіх ідентифікованих токсикантів у 
досліджуваному регіоні є NO2. Відповідно, пода-
льші дослідження були зосереджені на оцінці ризи-
ку хронічних захворювань, які можуть виникнути 
при реалізації сценаріїв С1, С2 і С3 емісій NO2.     

Оцінка доз (експозицій) впливу. Оцінка експо-
зиції за сценарієм С1 передбачала розрахунок фо-
нової максимально разової концентрації [2] по м. 
Києву (дані надавались Центральною геофізичною 
обсерваторією Державної гідрометеорологічної 
служби України (0,1665 мг/м3). 

Таким чином, фонова максимально разова кон-
центрація NO2 на 2011 р. для досліджуваного регі-
ону становила См.р.ф. = 0,066 мг/м3. 

Під час прогнозування викидів автомобільного 
потоку враховували збільшення автомобільного 
парку до 10% станом на 2012 р. і до 25% – станом 
на 2013 р. Прогноз фонового забруднення викида-
ми NO2 показаний на рис. 3. Для прогнозування 
використовувалась реальна ситуація у досліджува-
ному регіоні на основі застосування супутникових 
знімків території та програмного забезпечення 
ЕОЛ–2000, яке реалізує положення ОНД-86. 

Розрахунки розсіювання NO2 від фонових дже-
рел забруднення показали, що середня величина 
максимально-разової концентрації станом на 2012 

р. складатиме См.р.ф. = 0,074 мг/м3,  для 2013  р.  –  
См.р.ф. = 0,084 мг/м3. 

Оцінка експозиції за сценарієм С2 передбачала 
розрахунок маси викидів NO2 від підземного авто-
паркінгу та автономної газової котельні з подаль-
шим визначенням См.р. на період 2011-2013 рр. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Імовірні поля перевищення макси-

мально-разової ГДКNO2 для досліджуваного регіону 
станом  на 2012 (а) та 2013 р.р. (б) за умов збіль-

шення потоку автотранспорту 
 
Маса NO2, що викидається автомобілями підзе-

много автопаркінгу 2NO
tM  за розрахунковий період 

t, визначалась за формулою [2]: 
 ,

22
ДПRAZmМ NO

τ
NO ××××=                               (2) 

де 
2NOm – граничний викид NO2 автомобілями за 

розрахунковий період, 0,63 г/км;  
Z – пробіг автомобілів за розрахунковий період, 

км;  
А – експлуатаційна кількість машин із ураху-

ванням коефіцієнта випуску, 30 шт.;  
ПR –  добуток коефіцієнтів впливу факторів на 

викид NO2 за розрахунковий період, 0,7;  
Д – кількість робочих днів. 
Таким чином, маса викидів підземного автопар-

кінгу для року експлуатації становить 2NOM t = 
0,0004 г/с. 

Маса NO2, що викидається газовою автономною 
котельнею з урахуванням даних про вміст NO2 у 
димових газах (%), визначалась за формулою [1]: 

№
 п

/п
 

Назва 
токсиканту 

Емісія 
m, 

т/рік 

То
кс

ич
ні

ст
ь 

t, 
ба

лі
в 

П
оп

ул
яц

ія
 n

, 
ти

с.
чо

л.
 

Ек
сп

оз
иц

ія
 e

, 
ба

лі
в ЗЕВ, 

т/рік×чол.  

1 Диоксид 
азоту 0,1230 7 6 5 25830 

2 Оксид 
вуглецю 0,2171 5 6 3 19539 

3 Вуглеводні 
насичені 0,0060 4 6 2 288 

a 

б 
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де 

2NOC – вміст NO2 у димових газах, %;  
V – об’єм продуктів згоряння палива, м3/кг;  
В – витрата палива, мг/кВт×год.; q3 – втрати те-

плоти внаслідок механічної неповноти згорання 
палива, 15%. 

Таким чином, маса викидів NO2 від котельні 
житлового комплексу становила 

2NOM = 0,01 г/с. 
Слід зазначити, що за умови безаварійної робо-

ти котельні, стабільного складу автомобільного 
парку величина См.р. буде однаковою як для поточ-
ного періоду, так і для прогнозного періоду.  

Результати прогнозування См.р. для поточного та 
прогнозного періодів (рис. 4) показали, що станом 
на 2011-2013 рр. вона складе в середньому по дос-
ліджуваному регіону См.р = 0,028 мг/м3.   

     
Рисунок 4 – Імовірні поля перевищення макси-

мально-разової ГДКNO2 при експлуатації проекто-
ваних джерел емісій станом на 2011-2013 рр. 
 
Оцінка експозиції за сценарієм С3 передбачала 

сумацію емісій NO2 від проектованих та фонових 
джерел забруднення. Дані за 2011 р. отримали шля-
хом сумації концентрації См.р. від фонових та прое-
ктованих джерел викиду NO2. Таким чином, станом 
на 2011 р. См.р. = 0,094 мг/м3. Прогноз сумацій емі-
сій для сценарію С3 виконувався за допомогою 
програмного забезпечення ЕОЛ 2000 (рис. 5). 
Отримали наступні результати: станом на 2012 р. 
См.р. = 0,098 мг/м3, а на 2012 р. – См.р. = 0,124 мг/м3.  

Оцінка залежності «доза-ефект». Реакція ор-
ганізму людини на експозицію NO2 для сценаріїв 
С1, С2 і С3 визначалась за допомогою кривої «доза-
ефект» (рис. 6) [2]. Результати визначення залежно-
сті «доза-ефект»  були наступні:  станом на 2011  р.  
реалізація сценарію С1 і С2 характеризується міні-
мальною залежністю здоров’я населення від експо-
зиції NO2 (ефект становить 0%), для сценарію С3 
рівень залежності максимальний (91%); станом на 
2011 р. для реалізації сценарію С1 –  11%,  для сце-
нарію С2 – 0%, для сценарію С3 –  96%;  станом на 
2012 р. найбільш небезпечними сценаріями емісій є 
сценарії С1 і С3, ефекти залежності емісій яких від 
стану здоров’я становлять, відповідно, 41 і 100%. 

Таким чином, розрахунок залежності «доза-
ефект» для різних сценаріїв емісій NO2 показав, що 
найбільш небезпечними для населення досліджува-
ного регіону є сценарії С1 і С3. Процедура подаль-
шої оцінки ризику виникнення хронічних захворю-
вань населення досліджуваного регіону полягала в 
його характеристиці для сценаріїв С1 і С3 як на по-
точний період часу, так і прогнозний період. 

  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Імовірні поля перевищення макси-

мально-разової ГДКNO2 при реалізації сценарію С3 
станом на 2012 р. (а) та 2013 р. (б) 

Рисунок 6 – Оцінка залежності «доза-ефект» для 
сценаріїв С1, С2 і С3  на період 2011-2013 рр. 

 
Характеристика ризику. Характеристика ризи-

ку представляла собою завершальну частину оцін-
ки потенціального територіального ризику 

2NORI  за 
сценаріями С1 і С3 у кожній рецепторній точці ко-
ординатної сітки досліджуваного регіону з викори-
станням лінійно-експоненціальної моделі [1]: 
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де Сi,j – середньорічна концентрація NO2 у реце-
пторній точці (i, j) регіону, мг/м3;  

ГДКс.д. – середньодобова ГДКNO2, мг/м3;  
Кз – коефіцієнт запасу для NO2;  
b  –  коефіцієнт,  що враховує небезпеку токси-

канта, b  = 1,31; t – середній інтервал часу, на про-
тязі якого NO2 контактує із людиною, хв/год. 

Значення середньорічної концентрації NO2 у ре-
цепторній точці (i,  j) регіону розраховувалось за 
формулами [1]: 

å=
k

jikkji CpC ,,,,
 ,TNp kk =                  (5) 

де pk – імовірність k-го атмосферного явища; 
Ck,i,j – концентрація NO2 у точці (i, j) для k-го атмо-
сферного явища, мг/м3;   

Nk – число днів, що відповідають k-му атмосфе-
рному явищу, днів;  

T – період спостережень, днів.  
Результати розрахунку величини 

2NORI  були ви-
користані при побудові карт ризику (рис. 7). 

 
Висновки. За результатами розрахунків дослі-

джуваний регіон було розділено на 4 зони потенці-
ального територіального ризику виникнення хроні-
чних захворювань: зона І – зона підвищеного ризи-
ку; зона ІІ – зона прояву небезпечних ефектів; зони 
ІІІ і ІV – зони прийнятного (допустимого) ризику. 
При цьому за норму ризику приймалась величина 

ризику, що рекомендується у більшості розвинених 
країн світу (10-6-10-8) [1]. 

На сьогодні одним із реальних шляхів уникнен-
ня ризику хронічної інтоксикації може бути обме-
ження пересування населення по територіях, для 
яких характерний підвищений ризик (зона І).  
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Зони поширення ризику 
І –  10-4-10-5 ІІ – 10-5-10-6

 ІII – 10-6-10-7
 IV – >10-7

 

Рисунок 7 –  Карти розподілу ризику при реалізації сценаріїв С1 та С3 станом на:  
2011 р. (а), 2012 р (б),  2013 р. (в)  
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