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При розгляді екологічної безпеки підприємства, території. звичайно виділяють постійний ризик та аварійний 

ризик. Постійний ризик породжується тим, що підприємство викидає в навколишнє середовище продукти своєї 
життєдіяльності. Постійний ризик – це небажана можливість. Породжувана ним шкода (інакше кажучи, збиток) 
має невизначеність. У статті представлений методологічний підхід до визначення постійного хімічного ризику. 
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By consideration of ecological safety of the enterprise, territory. Usually allocate constant risk and emergency risk. 

The constant risk is generated by that the enterprise throws out products of the ability to live in environment. The con-
stant risk is an undesirable possibility. Harm generated by it (in other words, a damage) has uncertainty. In article It is 
presented  the methodological approach to definition of constant chemical risk. 
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При рассмотрении экологической безопасности предприятия, территории. обычно выделяют постоянный 

риск и аварийный риск. Постоянный риск порождается тем, что предприятие выбрасывает в окружающую сре-
ду продукты своей жизнедеятельности. Постоянный риск – это нежелательная возможность. Порождаемый им 
вред (иначе говоря, ущерб) имеет неопределенность. В статье представлен методологический подход к опреде-
лению постоянного химического риска. 
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Актуальність роботи. Україна – індустріальна 

держава з досить широким спектром промислового 
виробництва. Історично (ще з радянських часів 
більш 60 % загального виробництва промислової 
продукції) на території країни найбільшого розвитку 
набула хімічна промисловість.  У першу чергу –  це 
виробництво сільськогосподарських добрив і пести-
цидів, а також виробництво різних полімерів і лако-
фарбових виробів. У процесі виробничої діяльності 
щорічно викидається в атмосферу до 50 000 різних 
хімічних речовин, які в певних концентраціях мо-
жуть негативно впливати на навколишнє середови-
ще. У переважній більшості ці речовини не вклю-
чаються в біотонічний цикл і поступово накопичу-
ються в навколишньому середовищі [4, 5]. 

Крім того, практично всі харчові підприємства 
використовують у виробничому циклі промислові 

холодильні установки, основним компонентом яких 
є аміак. Найважливішою сировиною для роботи 
об'єктів водопостачання й очисних споруд великих 
міст України є хлор, який відноситься до сильноді-
ючих отруйних речовин. На підприємствах у ємнос-
тях для зберігання його кількість становить мінімум 
тридобову норму споживання. Вітчизняні очисні 
споруди великих міст споживають у добу до 20 тонн 
хлору, залежно від кількості населення. 

До початку 90-х років двадцятого сторіччя на те-
риторії нашої країни знаходилось одне з найбільших 
угруповань військ у Європі. Військова діяльність 
Збройних Сил, яка в першу чергу, пов’язана з екс-
плуатацією озброєння та військової техніки (ОВТ) 
також призводить до накопичення різних хімічних 
токсичних речовин в навколишньому середовищі. 
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Збільшення концентрації різних хімічних сполук, 
в місцях мешкання людей, призводить до збільшен-
ня рівня захворюваності населеності. 

Метою роботи є оцінка екологічних ризиків, а 
саме хімічних ризиків, які пов’язані з функціону-
ванням хімічного виробництва і військової діяльно-
сті. 

Матеріал і результати досліджень. Для оцінки 
хімічних ризиків необхідно розглянути проблему з 
двох аспектів. Перший – це формування причин 
небезпеки і можливих наслідків.  Другий –  це мето-
дологія оцінки екологічних ризиків. Проблеми хімі-
чного виробництва і військової діяльності будуть 
розглянуті окремо. 

Проблеми пов'язані з використанням застарілого 
промислового обладнання. Більшість промислових 
підприємств України було побудовано в довоєнні 
роки й після Другої світової війни, що говорить про 
більші строки їх експлуатації й збільшує потенційну 
небезпеку виникнення аварій, які супроводжуються 
викидами хімічних токсичних сполук у навколишнє 
середовище. У сучасних умовах подібні аварійні 
ситуації можуть привести до колосальних екологіч-
них наслідків не тільки на території України але й 
Східної Європи. Прикладом можуть служити аварії 
2006, 2010 рр. на добувних підприємствах у Румунії, 
коли токсичні речовини потрапили в р. Дунай. 

Залежно від характеру аварії викид сильнодію-
чих отруйних речовин в атмосферу може бути конт-
рольованим або неконтрольованим. У випадку кон-
трольованих викидів вивільнення хімічних сполук 
обмежується захисними системами й відбувається, 
як правило, через штатне обладнання [6, 7]. 

Неконтрольовані викиди характеризуються част-
ковим або повним руйнуванням технологічного 
устаткування, систем захисту, оболонок резервуарів. 
У перший момент викиду зріджених газів утворю-
ється аерозоль у вигляді важких хмар, які під впли-
вом власної ваги опускаються на ґрунт. 

Специфічні екологічні наслідки аварій і катаст-
роф на об’єктах хімічної промисловості, головним 
чином, визначаються процесами поширення хіміч-
них речовин у навколишньому середовищі, їх мігра-
цією в різних компонентах навколишнього середо-
вища і тими змінами, які є результатом хімічних 
перетворень,  що відбуваються в біомасі рослин і 
живих організмів. 

Ці перетворення викликають зміни умов і харак-
теру тих або інших природних процесів, порушення 
балансу енергії й речовин у певних компонентах 
екосистем або в екосистемах у цілому. При цьому 
деякі хімічні речовини, залежно від умов зовніш-
нього середовища, перетерплюють хімічні перетво-
рення,  перш ніж відбувається їхнє включення в біо-
масу, а також після потрапляння в живі організми 
[3]. 

Під впливом конкретних ландшафтно-
геохімічних умов небезпечні хімічні речовини в од-
ному випадку можуть зберігатися тривалий час і 
накопичуватися, в іншому – швидко руйнуватися й 
виводитися з екосистеми. 

Вивчення проблем пов'язаних з функціонуван-
ням військової індустрії.  

Об'єкти Збройних Сил України своєю діяльністю 
можуть значно впливати на екологічну ситуацію. 
Джерелами формування екологічної небезпеки вій-
ськової діяльності є: 

− сам особовий склад, як складна система “орга-
нізм – особистість”; 

− процеси взаємодії особового складу й елементів 
середовища проживання. 

Через різноманіття факторів екологічної небезпе-
ки у військовій індустрії класифікувати їх складно, 
тому можливо класифікувати їх виходячи із джерел 
небезпеки. 

Екологічні фактори – це фактори, обумовлені 
причинами природнього характеру (несприятливими 
для життєдіяльності особового складу, тварин, рос-
лин, кліматичними умовами, фізико-хімічними ха-
рактеристиками атмосфери, води, ґрунтів, функціо-
нальними характеристиками екосистеми, природні-
ми нещастями й катастрофами). 

Екологічний ризик військової діяльності – це 
можливість появи екологічних заборон, які не мож-
ливо усунути силовим рішенням командирів (напри-
клад, радіоактивне забруднення). 

З погляду кількісної оцінки поняття “екологічний 
ризик військової діяльності” його можна сформулю-
вати як відносини розміру можливого збитку від 
впливу шкідливого екологічного фактора за певний 
інтервал часу до нормованого розміру інтенсивності 
цього фактора в природніх умовах. Під можливим 
збитком,  насамперед,  є вплив на здоров'я людей [4,  
5]. 

Військово-економічні фактори – фактори, обумо-
влені причинами військово-економічного, психоло-
гічного характеру (недостатній рівень фінансування 
військової діяльності, охорона здоров'я військовос-
лужбовців, забезпечення матеріальними засобами; у 
рамках військово-економічних відносин, недостат-
ньо розвиненими військово-економічними структу-
рами). 

Техногенні (або антропогенні) фактори – факто-
ри, обумовлені повсякденною діяльністю особового 
складу (надмірні викиди й скидання в навколишнє 
середовище відходів щоденної діяльності елементів і 
систем військових об'єктів в умовах їх нормального 
функціонування й в аварійних ситуаціях; надмірне 
залучення в повсякденний оборот природних ресур-
сів; інші, пов'язані з повсякденною діяльністю поді-
бні негативні процеси). 

Фактори війни – фактори, обумовлені роботою 
воєнної промисловості й діяльністю військ в умовах 
ведення бойових дій (транспортування бойових ма-
теріалів і устаткування, випробування зразків зброї і 
його знищення, функціонування військових об'єктів 
і всього комплексу військових заходів у випадку 
воєнних дій і навчань). 

Запропоновану класифікацію факторів екологіч-
ної небезпеки можна вважати умовною,  тому що 
відособлено вивчати проблеми забезпечення безпеки 
військовослужбовців, населення й навколишнього 
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середовища, як вплив кожного з факторів неможли-
во. Усі ці фактори і їх вплив необхідно розглядати 
комплексно, з обліком їх взаємного впливу й наяв-
ності зв'язків ієрархічного характеру. 

Таким чином, поняття “екологічна небезпека вій-
ськової діяльності” ураховує ймовірності виконання 
деяких умов технічного, природного, військово-
економічного й командно-адміністративного харак-
теру, при наявності яких можуть статися важливі, з 
погляду військової діяльності, несприятливі події й 
процеси екологічного характеру. Протилежне по-
няття, яке слід розглянути – це “екологічна небезпе-
ка військової діяльності”. 

Отже, “екологічна небезпека військової діяльнос-
ті”  у сучасних умовах –  це постійно присутня в на-
вколишньому середовищі військових об'єктів 
Збройних Сил України загроза, що здатна за певних 
умов привести до реалізації в навколишньому сере-
довищі небажаної події або виникненню впливу не-
безпечного фактора. Звичайно реалізація небезпеки 
– це випадкове явище, яке характеризується ймовір-
ністю виникнення впливу сукупності небезпечних 
факторів або одного з них. Застарілі зразки військо-
вої техніки й боєприпасів є джерелами постійної 
небезпеки для жителів України. Прикладом можуть 
служити вибухи на складах у с.м.т. Новобогданівка 
Запорізької області й м. Лозова Харківської області. 

Найбільшою мірою екологічні проблеми,  що ви-
никають у ході діяльності Збройних Сил,  пов'язані з 
озброєнням і військовою технікою. Причому, знач-
ний збиток навколишньому середовищу наноситься 
в мирний час при виробництві, випробуванні, екс-
плуатації й утилізації ОВТ. Ці процеси виявляють не 
настільки інтенсивне, як у воєнний час, але постій-
ний негативний вплив на всі без винятку компонен-
ти біосфери. 

Озброєння й військова техніка здатні генерувати 
небезпечні забруднення: фізичні – теплові потоки, 
ударну хвилю, термічні процеси, сейсмічні коливан-
ня, тиск, вібрацію, механічні забруднювачі; хімічні – 
отруйні речовини, нафтопродукти, компоненти ра-
кетних палив, дегазуючі, дезактивуючі та дезінфі-
куючі речовини, полімерні матеріали екотоксиканти 
(катіони важких металів, поліциклічні ароматичні 
вуглеводні, поліхлорполіциклічні з’єднання) та ін.; 
біологічні – патогенні мікроорганізми, токсини, біо-
генні забруднювачі та ін. 

Протягом холодної війни поряд з розробкою за-
собів нападу удосконалювалися й засоби захисту. До 
таких засобів відносяться і хімічні розчини, призна-
чені для дегазації, дезактивації й дезінфекції різних 
об’єктів. Найчастіше ці засоби по своєму хімічному 
складу не менш небезпечні, чим отруйні речовини 
хімічної зброї. Ці речовини в великих обсягах пере-
бувають на територіях військових частин. При збері-
ганні за рахунок порушень технологій і впливу зов-
нішніх факторів дані речовини, як компонент забру-
днення “хімічної природи”, потрапляють в навко-
лишнє середовище і впливають на його складові –  
повітря, ґрунт, воду. 

Визначення хімічних ризиків. Хімічний ризик 
при нормальному функціонуванні хімічно небезпеч-
них об'єктів, з урахуванням сучасних поглядів на 
аналіз і оцінку ризику, може бути інтерпретований і 
визначений, по-перше, як імовірність перевищення 
обсягу технологічних викидів і скидів у навколишнє 
середовище шкідливих хімічних речовин, їх науково 
обґрунтованих і нормативно встановлених значень, 
по-друге, як імовірність перевищення встановленої 
дозової границі для шкідливої хімічної речовини, а 
також як математичне очікування екологічного зби-
тку для природного середовища, біоценозів і інших 
природних і природно-антропогенних об’єктів. Ви-
значення ризиків можливо проводити за двома варі-
антами [3]: 

 

ò
¥

ГДВ
MO f(B)dB=R , (1) 

 

ò
¥

ПД
f(B)dB=R , (2) 

 
де: R – хімічний ризик; 
f(Д) – диференціальна функція розподілу дозово-

го навантаження; 
Дп – науково обґрунтована установлена дозова 

границя; 
Rмо – імовірність перевищення нормативного об-

сягу технологічних викидів і скидів хімічних речо-
вин у навколишнє середовище; 

f(B) – диференціальна функція розподілу випад-
кової величини викидів і скидів; 

ГДВ – гранично допустимий викид. 
Слід помітити,  що в другому випадку мається на 

увазі головним чином збиток екологічного характе-
ру,  у тому числі погіршення здоров’я людей по еко-
логічних причинах. Одним з важливих показників 
рівня здоров’я є середня очікувана тривалість май-
бутнього життя. Зниження її величини можна розг-
лядати в якості досить представницького виду збит-
ку, що обумовлене хімічним зараженням навколиш-
нього середовища. 

Висновки. Розглянутий методичний підхід може 
бути застосований при оцінці екологічних ризиків 
пов'язаних із впливом хімічних речовин на організм 
людини не тільки по сценарію розвитку аварії або 
катастрофи, але й у процесі нормальної роботи будь-
якого підприємства. 

При розв’язанні практичних завдань із викорис-
танням результатів оцінки хімічного ризику виникає 
необхідність у побудові й картографуванні імовірні-
сних полів небезпеки й ризику. При цьому повинні 
братися до уваги всі без винятку фактори техноген-
ного впливу. Однак у практиці частіше звертаються 
до побудови полів хімічної небезпеки й ризику для 
найбільш характерних сценаріїв розвитку техноген-
них аварій і катастроф. 
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