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Наведені результати імовірнісної оцінки ризику життєдіяльності населення, що вживає питну воду, забруд-

нену хімічними сполуками після аварії на складі боєприпасів. Наведені результати розрахунків ризику можли-
вого ураження людей продуктами аварії – неканцерогенними і канцерогенними речовинами, що знаходяться у 
питній воді, як у випадку відображення вихідних величин у вигляді детермінованих значень, так і у вигляді 
імовірнісних розподілів. Показано, що імовірнісний аналіз ризику забезпечує додаткову інформацію для прийн-
яття рішення про застосування заходів для його зниження. Так, результати розрахунків свідчать, що найбільш 
імовірне значення канцерогенного і неканцерогенного ризиків для дорослих майже вдвічі менше, ніж детермі-
новане. Для дітей найбільш імовірне значення канцерогенного ризику майже втричі вище, а для неканцероген-
ного –майже у чотири рази нижче ніж детерміновані значення. 
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Приведены результаты вероятностной оценки риска жизнедеятельности населения, употребляющего питье-

вую воду, загрязненную химическими соединениями после аварии на складе боеприпасов. Приведены резуль-
таты расчетов риска возможного поражения людей продуктами аварии – неканцерогенными и канцерогенными 
веществами, которые находятся в питьевой воде, как при отображении исходных величин в виде детерминиро-
ванных значений, так и в виде вероятностных распределений. Показано, что вероятностный анализ риска обес-
печивает дополнительную информацию для принятия решения о применении мероприятий для его снижения. 
Так, результаты расчетов свидетельствуют, что наиболее вероятное значение канцерогенного и неканцероген-
ного рисков для взрослых почти вдвое меньше, чем детерминированное. Для детей наиболее вероятное значе-
ние канцерогенного риска почти втрое выше, а для неканцерогенного – почти в четыре раза ниже, чем детерми-
нированные значения. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Військова діяль-

ність здійснює значний вплив на навколишнє сере-
довище, причому значна шкода навколишньому се-
редовищу наноситься у мирний час у процесі виро-
бництва, випробування, експлуатації та утилізації 
озброєння та військової техніки.  

Забруднення і пошкодження довкілля і необхід-
ність прийняття відповідних рішень для їх змен-
шення викликає потребу у створенні механізму 
оцінки стану довкілля, за допомогою якого можна 
було б приймати оптимальні рішення, які б забез-
печували його захист з мінімальними затратами. 
Аналіз екологічного ризику є одним з ефективних  
інструментів,  який об’єднує екологічні дані з 
управлінськими рішеннями [1].  

Аналіз ризику складається з трьох етапів:  оцін-
ки, управління і повідомлення про ризик, причому 
етап оцінки ризику є найбільш важливим.  

У свою чергу,  етап оцінки ризику складається з 
таких складових [2]: 

1) ідентифікація небезпеки - включає облік всіх 
хімічних речовин, що забруднюють навколишнє 

середовище, визначення їх токсичності для людини 
або екосистеми; 

2) оцінка експозиції – це оцінка того, якими 
шляхами і через які середовища,  на якому кількіс-
ному рівні,  в який час і за якої тривалості дії має 
місце реальна та очікувана експозиція, це також 
оцінка одержуваних доз і оцінка чисельності осіб, 
які піддаються такій експозиції і для якої вона 
представляється вірогідною; 

3) оцінка залежності «доза–відгук» – це пошук 
кількісних закономірностей, що пов'язують дозу 
речовини з поширеністю того або іншого несприя-
тливого ефекту; 

4) характеристика ризику – включає оцінку мо-
жливих і виявлених несприятливих ефектів у стані 
здоров'я людини або екосистеми. 

Оцінка ризику супроводжується певними неви-
значеностями, що характеризують відсутність точ-
них знань на кожній зі складових етапу оцінки. Так, 
джерелами невизначеностей є [3]: 

1) для ідентифікації небезпеки – невстановлені 
небезпеки, різні результати, якість та спосіб вимі-
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рювання для отримання даних, екстраполяція 
отриманих результатів на цільову популяцію; 

2) для оцінки експозиції – концептуальна мо-
дель забруднення (спосіб попадання, розповсю-
дження і трансформації забруднювачів у довкіллі, 
похибки визначення і вимірюванні концентрації 
забруднювачів у процесі проведення польових дос-
ліджень), модель експозиції (шляхи надходження 
забруднювачів до організму, визначення просторо-
во-часових меж), визначення цільової популяції; 

3) для оцінки залежності «доза–відгук» – похи-
бки визначення і вимірюванні концентрації забруд-
нювачів у процесі проведення епідеміологічних до-
сліджень, міжвидові і внутрішньовидові відміннос-
ті у процесі проведення токсикологічних дослі-
джень, модель екстраполяції від великих до малих 
доз впливу забруднювачів на організм; 

4) для характеристики ризику виявляються не-
визначеності попередніх етапів. 

У свою чергу, невизначеність можна поділити 
на необізнаність, тобто відсутність достатніх знань 
про специфічні фактори, параметри та моделі, що 
використовуються при аналізі ризику, і мінливість, 
тобто непостійність параметрів унаслідок їх приро-
дної гетерогенності [4]. Якщо необізнаність можна 
зменшити шляхом збору додаткових даних, підви-
щенням точності вимірювання, удосконаленням 
моделей тощо, то зменшити мінливість цим шля-
хом неможливо.  

У реальному житті оцінка ризику часто ґрунту-
ється на використанні детермінованих, точкових 
даних. Залежно від важливості задачі використо-
вуються такі випадки: 

– оцінка ризику, що ґрунтується на використан-
ні середніх значень вихідних величин; 

– оцінка ризику, що ґрунтується на найбільших 
значеннях вихідних величин, які варто очікувати в 
даному місці, як правило 0,9 або 0,95 квантиль. 

Очевидно, що останній випадок використову-
ється для консервативних оцінок, коли важливо не 
допустити недооцінки небезпеки. У цьому випадку, 
у випадку перевищення значення допустимого ри-
зику необхідно застосовувати заходи щодо його 
зниження, і надлишковий консерватизм може приз-
вести до значних неоправданих матеріальних ви-
трат. У той же час використання лише осереднених 
значень вихідних величин для оцінки ризику може 
призвести до його недооцінки для певних, вразли-
вих, категорій населення або складових екосистем. 

Імовірнісна оцінка ризику використовує замість 
точкових значень вихідних величин для розрахунку 
ризику їх імовірнісні розподіли, отримуючи в кін-
цевому випадку імовірнісний розподіл значень ри-
зику. Звідси можна отримати значення імовірності 
перевищення тієї величини ризику, яка викликає 
інтерес, тобто кількісно встановити значення неви-
значеності, що неможливо у випадку використання 
детермінованих значень. Таким чином, імовірнісна 
оцінка ризику надає унікальну і важливу додаткову 
інформацію, яка використовується для оптимально-
го управління ризиком.  

Метою роботи є – на конкретному прикладі по-
казати важливість і корисність застосування імові-

рнісного методу оцінки ризику для здоров’я насе-
лення при забрудненні довкілля.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Основою для проведення досліджень є матеріали 
роботи [5], в якій проводиться детермінована оцін-
ка ризику життєдіяльності населення, що вживає 
питну воду, забруднену хімічними сполуками після 
аварії на складі боєприпасів у с.м.т. Новобогданівка 
Запорізької області 6–15 травня 2004 року. 

Після аварії, у р. Молочна, воду якої, очевидно, 
використовує населення с. Троіцьке як джерело пи-
тної води, потрапили хімічні речовини, які змінили 
її склад.  У роботі не наведені дані про склад води 
до аварії, тому можна оцінити не додатковий ризик 
від вживання забрудненої води внаслідок аварії, а 
загальний ризик від вживання питної води. Прово-
дилась оцінка канцерогенного та неканцерогенного 
ризику.  

Канцерогенний ризик визначається з рівняння 

,
1
å
=

=
RN

i
iICRRISK                         (1) 

де RISK – значення повного індивідуального ка-
нцерогенного ризику, викликаного дією NR канце-
рогенів; 

ICR – значення індивідуального канцерогенного 
ризику, викликаного дією і-го канцерогену; 

NR –  загальна кількість канцерогенів у воді. 
 

ICR = ADD · SF,                       (2) 
 
де ADD – середньодобова доза шкідливої хіміч-

ної речовини, що споживається реципієнтом; 
SF –  фактор ризику для даної речовини,  який 

характеризує ступінь наростання канцерогенного 
ризику зі збільшенням дози на одну одиницю. 

Неканцерогенний ризик визначається індексом 
небезпеки НІ: 

,
1
å
=

=
N

j
jHQHI                           (3) 

де HQ – коефіцієнт небезпеки j-тої речовини; 
N – загальна кількість небезпечних речовин у 

воді. 
HQ = ADD/RfD,                      (4) 

 
де RfD – референтна доза, величина, що харак-

теризує добову дію хімічної речовини протягом 
всього життя  і, ймовірно, не призводить до виник-
нення неприйнятного ризику для здоров’я чутливих 
груп населення. 

Середньодобова доза ADD визначається з рів-
няння 

ADD = (Cw×CR×EF×ED)/(BW×AT),         (5) 
 

де Cw – концентрація шкідливої хімічної речо-
вини у питній воді; 

CR – кількість питної води, що споживає люди-
на у добу; 

EF – частота впливу; 
ED – тривалість впливу у добах; 
BW – середня маса тіла людини у період експо-

зиції; 
AT – період осереднення експозиції у добах. 
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Дані про наявність розчинних форм неорганіч-
них сполук у поверхневих водах р. Молочна і ре-

зультати розрахунків, проведених у роботі [5], на-
ведені у табл. 1 і 2. 

 
Таблиця 1 – Дані про наявність розчинних форм неорганічних сполук у поверхневих водах р. Молочна [5] 

 
Параметр Cu Mn Zn Cd Pb Cr Ni Fe 

Концентрація 
іонів у воді, 

мг/л 
9,5±0,9 0,414±0,004 0,97±0,1 0,021±0,001 0,62±0,4 0,239±0,002 1,06±0,06 11,6±0,3 

 
Таблиця 2 – Результати розрахунку значень коефіцієнтів небезпеки і канцерогенних ризиків  

від хімічного забруднення поверхневої води р. Молочна для населення с. Троіцьке [5] 
 

Параметр 
Коефіцієнт небезпеки розчинних форм (HQ) Канцерогенний ризик (ICR) 

HQ (Cu) HQ (Mn) HQ (Zn) HQ (Fe) ICR (Cd) ICR (Pb) ICR (Cr) ICR (Ni) 
0,35 0,72 0,12 0,43 0,9x10-5 2,4x10-4 1,6x10-6 3,9x10-6 

HІ = 1,62 RISK = 2,545x10-4 

  
На жаль у роботі [5] у вихідних даних для роз-

рахунків не наведені значення величин, що викори-
стовуються для визначення ADD, не наведені зна-
чення RfD і SF для досліджуваних речовин, тому 
були проведені розрахунки індексу небезпеки і 
значень канцерогенного ризику з використанням 
детермінованих значень: середніх значень концент-
рації забруднювачів у воді (табл. 1) і стандартних 
рекомендованих значень решти величин [6]. Розра-
хунки проводились окремо для дорослих і дітей, що 
наполегливо рекомендується сучасною норматив-

ною літературою [7]. Вихідні дані наведені у табл. 
3, а у табл. 4 наведені результати розрахунків. 

Референтні дози приймалися для хронічного 
впливу, оскільки передбачається тривале забруд-
нення річки через змивання забруднювачів з тери-
торії.  Так,  за даними [5]  у атмосферу за час аварії 
було викинуто 1000 тонн диму, 3000 тонн пилу, 5 
тонн сажі тощо. Значення RfD і SF приймались згі-
дно [6], значення SF для нікелю, відсутні у [6] 
приймалися згідно з [8]. 

 
Таблиця 3 – Вихідні дані для детермінованої оцінки коефіцієнтів небезпеки і канцерогенних ризиків 

від хімічного забруднення поверхневої води р. Молочна 
 

Параметр Cu Mn Zn Cd Pb Cr Ni Fe 
Cw, мг/л 9,5 0,414 0,97 0,021 0,62 0,239 1,06 11,6 
RfD хрон., мг/кг 0,019 0,14 0,3 0,0005 0,0035 0,005 0,02 0,3 
SF, (мг/(кг∙добу))-1 – – – 0,38 0,047 0,42 0,91 – 
CR, л/добу Діти – 1 Дорослі – 2 
EF, доба Діти – 350 Дорослі – 350 
ED, доба Діти – 2190 (6 років) Дорослі – 10950 (30 років) 
BW, кг Діти – 15 Дорослі – 70 

AT, доба Діти – 2190 (6 років),  
канцерогени – 25550 (70 років) 

Дорослі – 10950 (30 років), 
канцерогени – 25550 (70 років) 

 
Таблиця 4 – Результати детермінованої оцінки коефіцієнтів небезпеки і канцерогенних ризиків 

від хімічного забруднення поверхневої води р. Молочна 
 

Параметр Cu Mn Zn Cd Pb Cr Ni Fe У 
HQ (діти) 32,0 0,2 0,2 2,7 11,3 3,1 3,4 2,5 HІ = 55,3 
HQ (дорослі) 13,7 0,1 0,1 1,2 4,9 1,3 1,5 1,1 HІ = 23,7 
ICR (діти) – – – 4,37E-05 1,60E-04 5,50E-04 5,29E-03 – RISK = 6,04E-03 
ICR (дорослі) – – – 2,19E-04 6,05E-05 7,13E-03 2,64E-02 – RISK = 3,38E-02 
          

Як видно з табл. 4 результати розрахунків знач-
но відрізняються від даних роботи [5] і свідчать про 
значну загрозу для здоров’я жителів с. Троїцьке, 
оскільки перевищують допустимі значення (RISK > 
1,0E-03, HІ > 1,0)  [4].  Зрозуміло,  що в такому ви-
падку доцільним є проведення більш складної імо-
вірнісної оцінки ризику, оскільки рішення, що ґру-

нтується на результатах детермінованої оцінки по-
требує, додаткових затрат на зниження рівня ризи-
ку. 

Як вже вказувалось вище, при імовірнісній оці-
нці ризику, замість точкових значень вихідних ве-
личин для його оцінки використовуються їх імовір-
нісні розподіли, які підставляються в моделі для 
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оцінки ризику, і за допомогою методу Монте-Карло 
[9] у кінцевому рахунку визначається імовірнісний 
розподіл значень ризику. Сутність методу Монте-
Карло полягає у випадковому виборі фіксованих 
величин із імовірнісних розподілів вихідних вели-
чин і використанні їх у моделях, що формують рі-
шення. Провівши певну кількість ітерацій, можна 
побудувати розподіл шуканої величини. 

Імовірнісний підхід повинен охоплювати всі 
складові процесу оцінки, на практиці ж, як правило, 
використовується лише складова оцінки експозиції, 
по крайній мірі, при оцінці впливу забруднювачів 
на здоров’я людини, тобто значення RfD і SF до 
отримання додаткових даних рекомендується вико-
ристовувати як точкові значення [4].  

Таким чином, для визначення імовірнісних зна-
чень ризику (рівняння (1) і (3)), необхідно визначи-
ти розподіл середньодобової дози ADD хімічної ре-
човини, що надходить до організму людини із пит-
ною водою. Це можна зробити, підставляючи в рів-
няння (5) імовірнісні значення вихідних величин і 
визначаючи за методом Монте-Карло розподіл 
ADD. За винятком концентрації хімічної речовини 
Cw, решта величин є звичайними фізіологічними 
показниками організму людини, тому можна вико-
ристати сурогатні дані, визначені в іншому місті. 
Так, наприклад, згідно з [10]  

 
ADD = (Cw×IRW)/1000,                  (6) 

 
де ADD – нормована на одиницю маси серед-

ньодобова доза хімічної речовини, мг/(кг∙добу); 
Cw – концентрація хімічної речовини у питній 

воді, мг/л; 
IRW – нормована на одиницю маси кількість пи-

тної води, спожитої людиною за добу, мл/(кг∙добу). 
Шляхом обробки більш ніж 26 000 даних про 

спожиту протягом доби воду було встановлено, що 
IRW має форму логнормального розподілу з пара-

метрами,  що залежать від віку людини,  що спожи-
ває воду. Все припущення, що розкид даних щодо 
концентрації шкідливих речовин у воді має норма-
льний розподіл, за рівнянням (6) можна визначити 
розподіл ADD, і, відповідно, за рівняннями (1) і (3) 
визначити розподіли RISK та НІ. Вихідні дані для 
логнормальних розподілів IRW наведені у табл.  5  
[10], для нормальних розподілів Cw – наведені у 
табл. 1 (для кожної речовини наведені величини 
середнього значення концентрації та його стандар-
тного відхилення). 

 
Таблиця 5 – Значення параметрів для логнормаль-

них розподілів кількості питної води, спожитої  
людиною за добу (IRW), мл/(кг∙добу) [13] 

 
Вікова гру-

па, роки м у Нижня 
межа  

Верхня 
межа 

1–3  3,49  0,75  5,81  186,49  
4–6  3,33  0,68  5,80  135,78  
7–10  2,97  0,68  4,04  94,71  
11–14  2,66  0,71  2,77  74,24  
15–19  2,43  0,74  2,02  63,93  
20–44  2,61  0,68  2,77  67,11  
45-64  2,92  0,52  5,45  62,71  
65–74  2,92  0,49  5,92  58,47  
75+  2,88  0,50  5,61  56,84  

м – середнє значення натурального логарифму 
IRW; 
у – стандартне відхилення натурального логарифму 
IRW. 

 
Оцінка ризику проводилась для населення різ-

них вікових груп: дітей – 1–6 років, підлітків – 7–14 
років і дорослих – 15–75 і старше років. Результати 
імітаційного моделювання розподілів ризиків за 
допомогою методу Монте-Карло після 50 000 іте-
рацій наведені у табл. 6.  

 
Таблиця 6 – Результати імітаційного моделювання розподілів ризиків для різних вікових груп 

 

Квантиль  
HІ RISK 

Діти Підлітки Дорослі Діти Підлітки Дорослі 
0,0 2,84 1,5 1,2 5,65E-03 2,80E-03 1,99E-03 
0,1 10,43 5,8 6,1 1,36E-02 7,61E-03 7,96E-03 
0,2 14,21 7,9 8,2 1,85E-02 1,03E-02 1,07E-02 
0,3 17,76 9,9 10,0 2,30E-02 1,28E-02 1,30E-02 
0,4 21,56 12,0 11,9 2,79E-02 1,54E-02 1,53E-02 
0,5 25,92 14,4 13,8 3,33E-02 1,85E-02 1,78E-02 
0,6 31,10 17,2 16,0 3,97E-02 2,21E-02 2,06E-02 
0,7 37,64 20,8 18,8 4,82E-02 2,67E-02 2,40E-02 
0,8 47,35 26,2 22,5 6,01E-02 3,32E-02 2,85E-02 
0,9 64,62 35,3 28,7 8,18E-02 4,48E-02 3,60E-02 
1,0 205,94 112,2 73,3 2,26E-01 1,14E-01 8,08E-02 

Середнє 
значення 32,86 18,0 15,9 4,19E-02 2,30E-02 2,03E-02 

       
Моделювання здійснювалось за допомогою еле-

ктронних таблиць Exсel® та надбудови над ними 
Crystal Ball®. Графічно розподіли ризиків відобра-
жені на рис. 1 і рис. 2. На рисунках також наведені 
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значення ризиків у випадку використання детермі-
нованих величин (вертикальні лінії). З рисунків ви-
дно, що використання рекомендованих детерміно-
ваних значень для оцінки ризику, як правило, пере-
вищує його найбільш імовірні значення і знахо-
диться в межах 0,8 – 0,9 квантиля (див. табл. 6), 
тобто оцінка ризику в цьому випадку ґрунтується 
на найбільшій експозиції, яку варто очікувати в да-
ному місці. 

 

 
Рисунок 1 – Імовірнісні розподіли канцерогенного 

ризику при вживанні питної води: 
1 – діти; 2 – підлітки; 3 – дорослі 

 

 
Рисунок 2 – Імовірнісні розподіли  

неканцерогенного ризику при вживанні питної  
води: 1 – діти; 2 – підлітки; 3 – дорослі 

 
Слід зауважити, що найбільш імовірні значення 

ризику все одно перевищують допустимі, і тому 
необхідно застосовувати певні заходи для його 
зниження.  

ВИСНОВКИ. Імовірнісний аналіз ризику забез-
печує додаткову інформацію для прийняття рішен-
ня про застосування заходів для його зниження. 

Однак його застосування часто є виправданим ли-
ше тоді, коли використання детермінованих вхід-
них даних визначає невелике перевищення значен-
ня ризику над допустимим. 
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carcinogenic risk calculations are presented for noncarcinogenic and carcinogenic compounds which are in a drinking-
water for which initial parameters are presented as determined values and as the probabilistic distributions. It is shown 
that the probabilistic analysis of risk provides additional information for the decision-making about application of 
measures for his decline. So, the results of calculations testify, that the most probable value of carcinogenic and noncar-
cinogenic risks for adults almost twice less, than determined. For children the most probable value of carcinogenic risk 
almost three times is higher, and for noncarcinogenic one is almost four times below, than the determined values. 

Key words: risk, drinking water, accident on an ammunition depot, probabilistic distribution. 
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