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На основі аналізу змін забудови населених міст на прикладі центральної частини м. Кременчук, показано, 

що розташування в зонах житлової забудови нових об’єктів (новобудов) може підвищити рівень екологічної 
небезпеки, пов’язаної зі станом забруднення атмосферного повітря. Запропоновано загальний алгоритм прове-
дення екологічних досліджень в умовах змін сучасної забудови. Проведено низку експериментальних дослі-
джень щодо врахування внеску близько розташованих новобудов, що використовують газові системи опалення, 
у загальний рівень забруднення атмосферного повітря. Шляхом розрахунку значень приземних концентрацій 
забруднюючих речовин доведено реальне підвищення рівня екологічної небезпеки, сформованої внаслідок за-
бруднення атмосферного повітря на території зон житлової забудови. 
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На основе анализа изменений в застройке городов на примере центральной части г. Кремечуг, показано, что 

расположение в зонах жилой застройки новых объектов (новостроек) может повысить уровень экологической 
опасности, связанной с состоянием загрязнения атмосферного воздуха. Предложен общий алгоритм проведения 
экологических исследований в условиях изменений современной застройки. Проведен ряд экспериментальных 
исследований по учету вклада близко расположенных новостроек, использующих газовые системы отопления, 
в общий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Путем расчета значений приземных концентраций загряз-
няющих веществ доказано реальное повышение уровня экологической опасности, сформировавшейся в резуль-
тате загрязнения атмосферного воздуха на территории зон жилой застройки. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Атмосферне повітря 
є життєво важливим елементом навколишнього 
природного середовища. Інтенсивний розвиток про-
мисловості, зростання міст, збільшення кількості ін-
дивідуального і комерційного транспорту, активне 
освоєння навколоземного простору призводять до 
зміни газового складу атмосфери, накопичення різ-
них видів забруднень, руйнування озонового шару, 
порушення природного балансу атмосфери. Все це 
завдає відчутної шкоди економіці, здоров’ю людей, 
природному середовищу і викликає необхідність ре-
гулювання антропогенного впливу на атмосферне 
повітря. 

В умовах сучасних урбосистем існує проблема 
забруднення атмосферного повітря викидами забру-
днюючих речовин від промислових підприємств та 
транспорту. При цьому, за даними [1], в середньому, 
по містах, внесок транспорту у формування загаль-
ного рівня екологічної небезпеки, сформованої вна-
слідок забруднення атмосферного повітря викидами 
складає від 40 до 65 %. Найбільш суттєвим є негати-
вний вплив транспорту (пересувних джерел викидів) 
на стан атмосферного повітря в межах центральних 
частин населених міст, що зумовлено розвиненою 
транспортною мережею, інфраструктурою, щільною 
житловою забудовою. До того ж ситуація суттєво 

ускладнюється тим фактом, що в індустріально роз-
винених містах значна кількість промислових підп-
риємств історично розташована також у межах зон 
житлової забудови, й навіть, у центральних части-
нах міст.  При цьому останнім часом у забудові на-
селених міст відбуваються значні зміни. 

На сьогодні, в процесі Євроінтеграції України, 
сучасна архітектура міст «переживає» постійні змі-
ни.  На місці старих будівель зростають нові:  торго-
ві, харчові, адміністративні, розважальні комплекси 
та фінансові споруди. Вони оснащені новим облад-
нанням, мають гарний естетичний вигляд, супрово-
джений озелененням і т.д.  

Згідно з [2] існує декілька схем розташування 
нової забудови нежитлового фонду. Даним докуме-
нтом рекомендовано розміщення торгівельних, роз-
важальних комплексів, нових промислових об’єктів 
на периферії населених пунктів поза зоною житло-
вої забудови. Однак, як показала практика змін за-
будови в межах України, це економічно доцільно 
тільки у великих містах з населенням більше 1 млн. 
жителів. На відміну від мегаполісів, розміщення но-
вобудов в інших містах України відбувається в ме-
жах забудови, що вже склалася, у переважній біль-
шості випадків – це центральні частини населених 
міст, де інфраструктура є вже розвиненою. При 
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цьому у переважній кількості зазначених новобудов 
проблема опалення приміщення вирішена за раху-
нок створення власних опалювальних систем. Най-
більш економічно ефективнішими є системи, що ви-
користовують як паливо природний газ. При цьому, 
звичайно, здійснюються викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря, де присутні найпоши-
реніші – СО, СО2, NOх. Слід зауважити, що дані ре-
човини є як у викидах майже всіх промислових під-
приємств, так і у викидах транспорту. 

При наданні даним установам дозволів на вики-
ди створювані ними концентрації забруднюючих 
речовин у приземному прошарку атмосфери – вра-
ховуються.  Але при цьому врахування фонових по-
казників, внеску інших нових підприємств, що у бі-
льшості випадків розташовані поблизу одне до од-
ного та в межах селітебної забудови,  не завжди є 
можливим, тому внесок даних об’єктів у загальний 
рівень забруднення атмосферного повітря вивчений 
недостатньо.  

У зв’язку з вище викладеним метою роботи є ви-
рішення актуального науково-практичного завдан-
ня, що полягає у дослідженні стану забруднення ат-
мосферного повітря в умовах змін сучасної забудови 
міст.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
досягнення поставленої у роботі мети 
 проаналізовано зміни сучасної забудови індус-
тріально розвиненого міста на прикладі території 
центральної частини м. Кременчука; 
 розроблено методологію проведення теоретич-
них вишукувань та експериментальних досліджень; 
 проведений аналіз існуючого (фонового) стану 
забруднення центральної частини м. Кременчука; 
 проведено низку розрахунків зі встановлення 
кількісних характеристик викидів забруднюючих 
речовин від новобудов, оснащених системами газо-
вого опалення; 
 за допомогою комп'ютерного розрахункового 
комплексу змодельована ситуація щодо розсіювання 
шкідливих речовин у приземному прошарку атмос-
фери у місцях розташування новобудов; 

Результати аналізу змін забудови м. Кременчука 
на прикладі його центральної частини дозволили 
встановити, що протягом останнього десятиріччя (в 
період з 2002 по 2012 роки) в зоні щільної житлової 
забудови, на території санітарно-захисних зон про-
мислових підприємств, в зонах, близьких до рекреа-
ційних, збудовано за орієнтовними даними – близь-
ко 20 об’єктів різного спрямування, переважна бі-
льшість з яких мають власні системи газового опа-
лення приміщень. Зазначені об’єкти нами візуалізо-
вано на ситуаційній карті-схемі центральної частини 
м. Кременчука (рис. 1). 

Перелік новобудов різного спрямування, що ма-
ють власні системи газового опалення приміщень 
наведений у табл. 1. Ці новобудови, з точки зору 
охорони навколишнього середовища, є стаціонар-
ними джерелами викидів забруднюючих речовин. 

Варто відзначити, що дані об’єкти переважно ро-
зташовані у безпосередній близькості від основних 
транспортних потоків центральної частини міста, а 

також на відстані, що не перевищує 5 км від стаціо-
нарного поста спостережень за станом атмосферно-
го повітря. Це зумовлює: по-перше – можливість 
адекватного врахування реальних фонових концент-
рацій, по-друге – теоретично підтверджує можливе 
підвищення рівня екологічної небезпеки, сформова-
ної викидами забруднюючих речовин від транспор-
ту.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 – деякі новобудови центральної частини м. Кре-

менчука, збудовані за період з 2002 по 2012 роки; 
 – стаціонарний пост контролю за станом забру-

днення атмосферного повітря (пост № 2 Кременчу-
цької лабораторії Держкомгідромету по контролю за 
станом забруднення атмосферного повітря).  

Рисунок 1 – Ситуаційна карта-схема центральної 
частини м. Кременчука з нанесенням нових будівель 

з власною системою опалення 
 

Таблиця 1 – Деякі новобудови центральної частини 
м. Кременчука з власною системою газового опа-

лення 
Адреса  Назва об’єкта 

вул. Першотравнева, 27 Кафе «Завітай» 
вул Першотравнева, 20а ТЦ «Бізнес букет» 
вул. Першотравнева, 43 Супермаркет «АТБ» 
вул. Першотравнева,44  «Фокстрот» 
вул. Першотравнева, 46а ТЦ «NEW» 
вул. Першотравнева, 48 ТЦ «Престиж хол» 
вул. Воровського, 4а Супермаркет  

«Білла» 
вул. Свердлова, 88 ТЦ «Центральний» 

вул. Халаменюка, 7 Супермаркет «Амс-
тор» 

вул. Халаменюка, 3 Салон краси 
вул. Халаменюка, 1 Клуб «Sport line» 
вул. Леніна, 21 ТРЦ «Галактика» 
вул. Леніна, 15 ТЦ «Мега» 
вул. Леніна, 9а ТЦ «Дипломат» 
вул. Леніна, 7 ТРК«Європа» 
вул. Радянська, 12 Супермаркет «АТБ» 
бульвар Пушкіна, 7а Клініка «МедАрт» 
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Така ситуація, безумовно, потребує більш дета-
льного аналізу з точки зору встановлення впливу 
даних об’єктів на стан атмосферного повітря та їх 
внеску у формування загального рівня забруднення 
атмосферного повітря. 

У розрізі розробки методології проведення дос-
ліджень з урахування внеску джерел викидів, якими 
є зазначені новобудови, нами було запропоновано 
загальний алгоритм проведення досліджень (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 – Загальний алгоритм проведення  
досліджень 

 
Керуючись розробленим порядком проведення 

теоретичних досліджень, в межах встановленого 
нами науково-практичного завдання було проведено 
ряд експериментальних досліджень на прикладі жи-
тлової забудови м. Кременчука.  

Аналіз наявних змін у сучасній забудові міста 
Кременчука показав, що у центральній частині міста 
є наявними низка критеріїв, що потенційно можуть 
підсилити рівень еконебезпеки, пов’язаної зі станом 
забруднення атмосферного повітря, а саме: 

– наявність значної кількості новобудов у межах 
зон щільної житлової забудови міста; 

– наявність новобудов у рекреаційних зонах та в 
межах санітарно-захисних зон; 

– наявність небезпечного сусідства небезпек, 
створюваних різними джерелами (промисловими, 
транспортними тощо); 

– використання в переважній кількості новобу-
дов систем газового опалення приміщень. 

Врахування даних критеріїв є обов’язковим при 
аналізі змін у забудові населених міст. 

Для реалізації експериментальних досліджень 
нами було запропоновано наступний алгоритм (рис. 
3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Алгоритм проведення  
експериментальних досліджень 

 
З урахуванням вимог розробленого алгоритму 

нами полігоном проведення експериментальних до-
сліджень (дослідного проммайданчику) обрано те-
риторію в межах центральної частину м. Кременчу-
ка (рис. 4), а саме, новобудови в умовах щільної се-
літебної забудови, що розміщені по вул. Першотра-
вневій та вул. Воровського. 

 

 
  

Рисунок 4 – Карта-схема дослідного  
проммайданчику 

 

Аналіз змін у забудові населених міст, 
встановлення можливості підвищення 

рівня екологічної небезпеки за визначе-
ними критеріями  

Встановлення фактичних рівнів еколо-
гічної небезпеки, сформованої викида-
ми забруднюючих речовин з урахуван-
ням внеску визначених джерел, якими 

є новобудови 

Розробка системи організаційних та 
організаційно-технічних заходів, спря-
мованих на забезпечення екологічної 
безпеки населених міст в умовах змін 

їх забудови 

Встановлення, на основі врахування за-
значених критеріїв, територій в центра-
льній міста, де прояви екологічної небе-
зпеки можуть викликати суттєвий нега-
тивний вплив на стан забруднення ат-

мосферного повітря  

Розрахунок чисельних значень валових 
викидів забруднюючих речовин від тех-

нологічного обладнання новобудов у 
межах визначених територій централь-

ної частини міста 

Визначення внеску новобудов, що мають 
викиди від власних систем газового опа-
лення, в загальний рівень екологічної не-
безпеки, сформованої викидами забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 
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Таким чином, в межах дослідного проммайдан-
чику розташовані наступні новобудови (усі об’єкти 
збудовані за останні п’ять років): супермаркет 
""АТБ" (джерела викидів № 0001, 0002), автомийка 
по вул. Горького (джерела викидів № 0003, 0004), 
Банк "Форум" (джерела викидів № 0005, 0006), пі-
церія "Челентано" (джерела викидів № 0007, 0008), 
супермаркет "Білла" (джерела викидів № 0009, 0010) 
відповідно. Зазначимо, що всі об’єкти використову-
ють індивідуальні системи газового опалення. При 
цьому приміщення банку «Форум» розташоване в 
житловому будинку № 21 по вул. Воровського. Від-
стані між усіма об’єктами не перевищує 100 метрів, 
тому нами ця сукупність об’єктів розглядається як 
єдиний дослідний проммайданчик. Відстань дослід-

ного проммайданчику від стаціонарного посту спо-
стережень за станом забруднення атмосферного по-
вітря (розташований на території ринку «Плеяда» по 
вул. Шевченко) не перевищує 300 метрів. 

Було здійснено розрахунок чисельних значень 
потужності викиду (г/c,  т/рік)  від джерел викидів у 
межах дослідного проммайданчику. Як опалювальне 
обладнання для розрахунків нами було прийнято 
усередненні значення питомих викидів забруднюю-
чих речовин від типових установок, якими оснащу-
ються такі приміщення. Результати розрахунку чи-
сельних значень валових викидів забруднюючих ре-
човин від технологічного обладнання новобудов у 
межах визначених територій центральної частини 
міста наведені у табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Валовий викид забруднюючих речовин від технологічного обладнання новобудов  

у межах дослідного проммайданчику 
Забруднюючі 

 речовини 
Валовий викид забруднюючих речовин від технологічного обладнання новобудов, т/рік 

Супермаркет 
""АТБ" 

Супермаркет  
"Білла" 

Авто-
мийка 

Піцерія "Челента-
но" 

Банк  
"Форум" 

Азоту оксид 0,376 0,116 0,112 0,115 0,126 
Азоту діоксид (діа-

зот) 
2,4·10-4 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Вуглекислий газ 233,154 72,026 69,512 71,249 78,2 
Метан 0,0046 0,001 0,001 0,001 0,001 

Чадний газ 0,033 0,01 0,01 0,01 0,011 
 
Чисельні значення потужності викидів зазначе-

них джерел у г/с нами було використано при прове-
денні розрахунку розсіювання забруднюючих речо-
вин у приземному прошарку атмосфери. Ситуація 
щодо розрахунку розсіювання змодельована для су-
купності визначених джерел викидів із урахуванням 
значень фонових концентрацій забруднюючих речо-
вин. Розрахунки розсіювання було проведено за 
двоокисом вуглецю (чадний газ) та за оксидами азо-
ту у перерахунку на діазот. 

Варто зазначити, що значення фонових концент-
рацій забруднюючих речовин, прийнятих для розра-
хунку, мають тенденцію до суттєвого зростання. Це, 
на нашу думку,  може бути зумовлено як збільшен-
ням внеску транспортних потоків, так і природнім 
урахуванням змін забудови (поява нових джерел ви-
кидів). Так, наприклад, за період 2007–2009 рр., фо-
нова концентрація двооксиду вуглецю на пості спо-
стереження № 2 становила – 5,2 мг/м3;  у той час як 
за період 2009–2011 рр. – 7,15 мг/м3. Щодо діазоту 
склалась така ситуація: за період 2007–2009 рр., фо-
нова концентрація двооксиду вуглецю на пості спо-
стереження № 2 становила – 0,09 мг/м3; у той час як 
за період 2009–2011 рр. – 0,11 мг/м3. 

Результати проведення розрахунків розсіювання 
за оксидами азоту наведені на рис. 5.  

За результатами розрахунку розсіювання призе-
мних концентрацій діазоту в межах впливу джерел 
викидів, що розглядаються, встановлено: максима-
льна приземна концентрація діазоту без урахування 
фонових значень, складає – 1,3 ГДКм.р., на межі вір-
туальної СЗЗ проммайданчику – 0,3–0,6 ГДКм.р. При 

врахуванні фону максимальна концентрація – 1,84 
ГДКм.р., на межі СЗЗ – 0,7–1,4 ГДКм.р. При цьому 
фонове значення концентрації діазоту складає – 0,54 
ГДКм.р. 

Отже за результатами розрахунків розсіювання 
встановлено наявність перевищення санітарних 
норм чистоти атмосферного повітря в межах зони 
житлової забудови м. Кременчука. Кратність пере-
вищення складає майже 2 ГДК. При цьому внесок 
досліджуваних джерел викидів – більше 70 %. Варто 
наголосити,що найбільший внесок у формування 
значень приземних концентрацій вносять джерела 
викидів № 0007, 0008 як такі,  що мають висоту ни-
жче 10 метрів. Найбільші значення приземних кон-
центрацій при цьому спостерігаються на території 
розташування житлового будинку № 21 по вул. Во-
ровського. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, нами встановлено, 
що зміни сучасної забудови населених міст (на при-
кладі центральної частини м. Кременчук) відбува-
ється всупереч вимогам СНіП. Новобудови, що 
здійснюють викиди забруднюючих речовин розмі-
щуються в межах житлової забудови,  СЗЗ промис-
лових підприємств, рекреаційних зон тощо. Кіль-
кість новобудов є значною і продовжує збільшува-
тись. При цьому їх внесок у забруднення атмосфер-
ного повітря потребує більш детального вивчення. 
Експериментально доведено, що невпоряджене роз-
ташування новобудов, що мають викиди забрудню-
ючих речовин, може суттєво підвищити рівень еко-
логічної небезпеки, сформованої внаслідок забруд-
нення атмосферного повітря населених міст.  
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                   а) без урахування фону                                                          б) з урахуванням фону 

 
Рисунок 5 – Ізолінії приземних концентрацій забруднюючих речовин при проведенні розрахунків розсіювання 

від джерел викидів дослідного проммайданчику  
 

Одержані результати зумовлюють також, необ-
хідність проведення досліджень з розробки системи 
організаційних та організаційно-технічних заходів 
щодо управління екологічною безпекою стосовно 
даної проблеми. 
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Based on the analysis of changes in the building of cities, the example of the central part of Kremechuka, it is shown 

that the location of residential development in areas of new facilities (buildings) may increase risk of ecologically asso-
ciated with the condition of air pollution. A general algorithm for environmental studies of changes in conditions of 
modern buildings. A number of experimental studies to incorporate the contribution of closely spaced buildings that use 
gas heating system, the overall level of air pollution. By calculating the values of surface concentrations of pollutants 
proved a real increase in the level of environmental risk, formed as a result of air pollution in the areas of residential de-
velopment. 
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