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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Інтенсивний 

розвиток інфраструктури міст, збільшення кількості 
транспорту, стрімка урбанізація, недосконалість 
якості контролю довкілля призводять до погіршення 
екологічної обстановки промислових центрів. 
Особливу гостроту проблема забруднення повітря 
набуває в містах, де разом з техногенним 
навантаженням забруднення також обумовлюється 
фізико-географічними і метеорологічними 
особливостями. Саме тому особливо актуальним є 
забезпечення екологічної безпеки населення міст від 
загроз, пов'язаних з дією забрудненого природного 
середовища. 

Оцінка та прогнозування ризиків, обумовлених 
техногенним навантаженням на природне 
середовище й негативним впливом на здоров’я 
населення й об'єкти урбоекосистеми, – важливі 
елементи забезпечення екологічної безпеки 
урбанізованих територій. 

Незважаючи на те, що дослідження екологічних 
ризиків активно проводяться зарубіжними та 
українськими фахівцями, методична база 
досліджень розроблена недостатньо, що визначає 
актуальність вдосконалення напряму з урахуванням 
регіональних особливостей досліджуваної 
урбанізованої території. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
Потенційний екологічний ризик, обумовлений 
забрудненням компонентів навколишнього 

середовища, визначається, перш за все, імовірністю 
настання негативних наслідків для стану екосистеми 
або погіршення показників здоров’я населення на 
певній урбанізованій території. При цьому оцінка 
імовірності наслідків дії шкідливих хімічних 
речовин пов'язана з певним рівнем концентрацій 
цих полютантів. Їх концентрації не є величинами 
постійними, змінюючись в часі та просторі залежно 
від різних чинників (метеоумови, кліматичні умови, 
характер підстилаючої поверхні). У зв'язку з цим, 
величини, що отримуються в процесі оцінки ризику, 
потребують постійного уточнення залежно від умов 
довкілля та характеристики об’єктів-забруднювачів. 

Для коректної оцінки профілю техногенного 
навантаження на атмосферу стаціонарними 
джерелами забруднення необхідно враховувати 
цілий комплекс чинників, до яких, передусім, 
відносяться особливості просторово-часового 
розподілу полютантів. Техногенне навантаження на 
атмосферу міста Суми обумовлене впливом великих 
об'єктів промислової інфраструктури міста, яка у 
зв'язку з економічних причин змінювала свої 
профілізації упродовж декількох десятиліть. Під 
«промисловою інфраструктурою міста» в роботі [1] 
розуміється сукупність промислових об'єктів, 
розташованих в межах його території. Серед 
головних вимог при формуванні і реструктуризації 
об'єктів промислової інфраструктури стають 
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підвищення ефективності використання міської 
території, підвищення екологічної безпеки регіону. 
Реструктуризація промислової інфраструктури у 
свою чергу вплинула на склад забруднення повітря 
на території, як за кількісними, так і по якісними 
показниками. Викиди від пересувних джерел, 
зокрема від автотранспорту, також впливають на 
якість атмосферного повітря, проте динаміка 
викидів від автотранспорту упродовж 
досліджуваного періоду змінювалася незначним 
чином, тому викиди від цього джерела забруднення 
враховувалися окремо.  

В ході дослідження було проведено аналіз 
впливу об'єктів виробничої інфраструктури, що 
вносять найбільший внесок у величину сумарного 
забруднення атмосфери, за період 1980-2011 рр. За 
період з 1980 по 1985 роки, провідну роль в 
показниках розвитку промислової інфраструктури 
міста займали підприємства хімічного і 
машинобудівного профілю, а також чорної 
металургії, що впливало і на характер забруднення 
атмосферного повітря м.  Суми.  Так,  валові викиди 
забруднюючих речовин за цей період від об'єкту 
хімічної промисловості склали в середньому 11,8 
тис. т/рік, від металургійних підприємств – 9,5 тис. 

т/рік. Також внесок в сумарне забруднення вносили 
підприємства легкої промисловості. Проте 
починаючи з 1986 року показники роботи і 
техногенне навантаження від об'єктів промислової 
інфраструктури вказаних профілів істотно знизилася 
внаслідок часткового зменшення виробничих 
потужностей або закриття технологічних ліній 
підприємств, які вносили визначали сумарну 
динаміку викидів в атмосферу. Так, наприклад, 
частка внеску підприємств металургійного профілю 
складала біля ¼ від загальної кількості викидів від 
стаціонарних джерел в 1985 р. та 1,5% в 2009 р. При 
цьому з 1990 по 1996 рр., а також з 2005 по 2010 рр. 
спостерігається поступове збільшення викидів в 
атмосферу від об'єктів паливно-енергетичного 
комплексу, що пов'язано в зі збільшенням 
виробничих потужностей, а також частковим 
використанням вугілля в якості палива. З 2008 року 
спостерігається збільшення показників роботи 
підприємств харчової промисловості, які втім 
вносять незначний вклад в забруднення 
атмосферного повітря м. Суми. Підсумкова 
динаміка впливу стаціонарних об'єктів на стан 
атмосфери в м. Суми наведена в табл. 1. 

 
 
Таблиця 1 – Динаміка впливу об'єктів промислової інфраструктури на забруднення повітря м.Суми 

 
Результати проведеного аналізу дозволяють 

стверджувати, що сьогодні значне техногенне 
навантаження на довкілля території м. Суми в 
цілому, і на якість атмосферного повітря зокрема, 
створюють, передусім, підприємства хімічного 
профілю, а також об'єкти паливно-енергетичного 
комплексу.  

З метою порівняння рівня техногенного 
навантаження на атмосферу урбанізованої території 
м.Суми в результаті зміни профілізації промислової 
інфраструктури була досліджена багаторічна 
динаміка валових викидів у атмосферу (рис.1),  а 
також розраховані індекси забруднення атмосфери в 
різних районах міста за різні роки – сумарні та за 
окремими забруднювачами За основу розрахунків 
були взяті  дані Сумської гідрометеостанції, 
матеріали інвентаризації викидів окремих 
підприємств, а також Доповіді про стан НПС в 
Сумській області за різні роки. 
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Рисунок 1 – Багаторічна динаміка валових викидів 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел м. 

Суми 

№з/п Профілізація об'єкту промислової 
інфраструктури 

Характер впливу викидів в атмосферне повітря 
(«+» - значний, «-» - незначний) 

1980-
1985 

1985-
1990 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005-
2011 

1 Хімічна промисловість + + - - + + 
2 Машинобудівна галузь + + - - + - 
3 Чорна металургія + + - - - - 
4 Легка промисловість + - - - - - 
5 Харчова галузь - - - - - - 
6 Паливно-енергетичний комплекс - - + - + + 
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    а)         б) 

 
Рисунок 3 – Ранжування території м. Суми за потенційним ризиком забруднення атмосфери від 

стаціонарних джерел (а – у 1988 р.; б – у 2010 р.) 

Якщо розглядати просторовий розподіл 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 
забруднення, то варто відзначити, що внаслідок 
особливостей рози вітрів, а також специфіки 
розташування об’єктів промислової інфраструктури, 
що здійснюють найбільший вплив на якість 
атмосферного повітря урбанізованої території 
м.Суми, в окремих районах міста спостерігаються 
зони стійких забруднень з багаторічними 
перевищеннями граничнодопустимих концентрацій 
за окремими речовинами. 

Для того, щоб проілюструвати як змінювались 
зони розсіювання забруднюючих речовин  із 
змінами профілізації промислової інфраструктури 
використовувалась система ранжування можливого 
екологічного ризику. Для ранжування зони 
потенційного ризику приймалась порогова модель 
[2], яка визначає безпечну межу небезпечного 
процесу, що є індикатором переходу екосистеми у 
потенційно небезпечний стан: 

 

                                   
i

i
i P

FR = ,                    (1) 

де Fi – фактичний показник небезпеки 
(значення концентрації полютанту, індекс 
забруднення, бальна оцінка фактору впливу); 

Pi – рівень впливу і-ого фактору небезпеки 
певного класу (ГДК, ГДВ, ОБРВ, референтна доза 
тощо). 

 
Після математичної обробки даних з метою 

візуалізації результатів було складено карти ризику. 
Для цього на було створено сітку, одиницями якої 
стали кластери з окремими значеннями 

розрахованих величин небезпеки, що ґрунтувалися 
на перевищеннях концентрацій забруднюючих 
речовин, а також на індексах забруднення 
атмосфери. Розрахунок індексу ґрунтується на 
припущенні, що на рівні ГДК забруднюючі 
речовини характеризуються однаковою дією на 
людину, але при подальшому перевищенні 
концентрації ступінь їхньої шкідливості буде 
зростати з різною інтенсивністю, яка залежить від 
класу небезпеки токсиканту [3]. Результати 
графічного ранжування м. Суми представлено на 

рис. 2 (а, б). 
Як видно з рис.  2  зона стійкого забруднення 

атмосферного повітря території м. Суми в 1987 році 
(рис. 2, а) відрізняється від зони потенційного 
ризику у 2010 році (рис. 2, б), що дозволяє 
стверджувати про вплив профілізації об’єктів 
виробничої інфраструктури міста на стан 
атмосферного повітря.  

Для оцінки впливу об'єктів виробничої 
інфраструктури на якість атмосферного повітря [4] в 
останні роки була проаналізована динаміка зміни 
виробничих процесів. Результати аналізу за 
найбільшими джерелами в сумарний внесок 
забруднення наведені в таблиці 2. 

Для більш точної оцінки екологічних ризиків в 
умовах промислової інфраструктури, що 
змінюється, використовувалися математичні 
методи. Модельна орієнтованість моніторингу 
атмосфери визначалася необхідністю обґрунтування 
розрахункової моделі [5], яка в процесі 
спостережень удосконалювалася стосовно вимог 
вирішення завдань прогнозування. 
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Таблиця 2 – Показники за основними 
забруднювачами атмосферного повітря в м. Суми 

 

№ 
з/п 

Профіль 
техногеного 

об'єкту 

Валовий 
викид, т 

Дина
міка 

викид
ів 

Причина 2010 
р. 

2009 
р. 

1. Транспортна 
галузь 

9770 9980 - Зменшення 
кількості 
ремонтів 

устаткування 
2 Паливно-

енергетичний 
комплекс 

5710 5140 + Частковий 
перехід роботи 

котлів на 
вугілля 

3. Хімічна 
промисловість 

1990   1280  + Збільшення 
обсягів 

виробництва. 
4. Машинобудівна 

промисловість 
 480 610  - Зниження 

обсягів 
виробництва 

 
ВИСНОВКИ. Результати проведеного аналізe 

свідчать про те,  що якісний та кількісний склад 
забруднюючих речовин від викидів стаціонарних 
джерел знаходиться у прямій залежності від 
характеру об’єктів виробничої інфраструктури 
регіону, міста або промислового центру. 

Оцінку потенційних ризиків, що можуть 
виникати на урбанізованих територіях внаслідок 
помилок в проектуванні та взаємному розташуванні 
техногенних об’єктів, а також у неврахуванні 
метеорологічних умов, рози вітрів тощо, доцільно 
проводити з подальшим ранжуванням території за 

ступенем можливої небезпеки для урбоекосистеми 
та здоров’я населення.  

Для подальшої оцінки екологічного ризику, 
обумовленого забрудненням атмосфери, доцільно 
вдосконалити інтегральні характеристики – 
коефіцієнти небезпеки речовин, а також розробити 
коефіцієнти небезпеки підприємств, коефіцієнти 
небезпеки районів з урахуванням особливостей 
промислової інфраструктури. 
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In this paper we research effect and influence from changing urban industrial infrastructure and air pollution from 

stationary sources with an example of Sumy. The dynamic features of air quality and pollutant’s concentrations are 
analyzed by temporarily and territory profiles. We investigated the correlation dependence of air dispersion with 
development indicators of industrial infrastructure and profile of technogenic objects. Also we analyzed the character of 
restructuring production and index atmosphere pollution in urbanization areas with an example of Sumy. It was 
conducted a ranging of urban territory of Sumy with the degree of air pollution and identified the areas of maximum 
technogenic pressure on atmosphere. 
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