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Досліджено та визначено джерела формування та негативного впливу шкідливих речовин, що забруднюють 

атмосферне повітря у районі відкритих розробок рудних корисних копалин. Розглянуто підходи до розрахунків 
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об’єкту небезпеки територій та соціального ризику – від зміни типу експлуатації територій із передбачуваним 

техногенним навантаженням. Виконано розрахунок видів ризиків розкриття кар’єру для здоров'я населення від 

забруднення атмосферного повітря при будівництві ВАТ «Біланівській гірничо-збагачувальний комбінат». На 

підставі розрахунків величин ризиків надано пропозиції щодо корегування техніко-економічного обґрунтуван-

ня будівництва нового промислового об'єкту. Висвітлено питання особливостей врахування фонових концент-

рацій при розрахунку ризиків та інші питання, не врегульовані чинним законодавством.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасний стан роз-

робки корисних копалин відкритим способом у ра-

йонах розташування глибоких рудних кар’єрі при  

масових вибухах вимагає вирішення актуального 

питання – загазованості атмосферного повітря [1–5]. 

Це пов’язано із застосуванням у кар’єрах вибухових 

речовин різної природи та структури. 

Наслідком вибухів є утворення значної кількості 

шкідливих газоподібних речовин – оксидів вуглецю, 

азоту, сірки, а також виділення пилоподібних части-

нок зруйнованої породи, які виділяються в атмосфе-

ру в вигляді пилогазової хмари об’ємом до 1,5 млн 

м
3
 і частково залишаються у підірваній гірській ма-

сі. Пилогазова хмара  

забруднює атмосферу не тільки кар’єрів і будівель-

них ділянок, але й прилеглі до них території. Так, 

при вибухах із застосуванням 1000 т вибухових ре-

човин забруднюється біля 40 млн м
3
 атмосферного 

повітря із перевищенням ГДК у десятки разів, а за-

гальний об’єм пилогазової хмари перевищує 2,5 млн 

м
3
. При цьому дальність її розповсюдження сягає 15 

км і більше [2]. 

У зв’язку із вищезазначеним постає питання оці-

нки рівня екологічної небезпеки у техногенно нава-

нтажених регіонах із застосуванням методології 

екологічного ризику.  

У роботах [6–8] проводився аналіз і визначення 

рівнів екологічної небезпеки під час видобутку ко-

рисних копалин відкритим способом, запропоновані 

шляхи контролю за якістю атмосферного повітря як 

засобу рівнів екологічної небезпеки під час бурови-

бухових робіт. 

Але в літературі практично відсутні дані стосовно 

підходів щодо розрахунку ступенів ризиків у зазна-

чених вище умовах. 

Тому метою роботи є встановлення видів ризиків 

і їх кількісна оцінка у районі відкритих розробок 

рудних корисних копалин від забруднення атмосфе-

рного повітря на стадії ТЕО будівництва нових про-

мислових об’єктів. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-

гальна характеристика території дослідження. 

Слід зазначити, що в Кременчуцькому районі Пол-

тавської області безпосередньо поблизу кар’єрів 

мешкає сільське населення. Демографічна ситуація 

характеризується зростанням питомої ваги осіб мо-

лодше працездатного віку, причому у сільській міс-

цевості цей показник є вищим, ніж у міських посе-

леннях. Збільшується в селах і питома вага працез-

датних осіб, однак вона все ж є меншою, ніж у міс-

тах. Разом із тим, у сільських поселеннях мешкає 

більша частка осіб старше працездатного віку, ніж у 

міських. Для сільського населення регіону характе-

рним є більший рівень старіння, ніж в середньому 

по країні, адже тут питома вага осіб молодше праце-

здатного та працездатного віку є меншою, а старше 

працездатного, – навпаки, є більшою. Коефіцієнти 

народжуваності у сільських поселеннях упродовж 

досліджуваного періоду перевищували відповідні 

показники у містах, однак унаслідок постійного зна-

чного перевищення в них показника смертності 

природне скорочення населення у селах регіону 

склало 12 осіб на 1000 осіб населення проти 5,4 – у 

містах.  

Відповідно до поставленої мети об’єктом дослі-

дження виступає оцінка прогнозного впливу на стан 

атмосферного повітря та здоров'я населення, основ-

ними завданнями – визначити чинники впливу на 

атмосферне повітря при розкритті кар’єру; узагаль-

нити наявні матеріали досліджень за зазначеним 

об’єктом; здійснити оцінку ступеня ризиків при роз-

критті кар’єру на здоров'я населення. 

На об’єктах, що розглядаються (кар’єр, відвали, 

перевантажувальний пункт, комплекс з обслугову-

вання та ремонту технологічного автотранспорту, 

комплекс з обслуговування та ремонту господарсь-

кого автотранспорту), було виявлено 97 джерел ви-

кидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

з яких 27 – неорганізованих джерел викиду, в тому 

числі одне джерело (майданчик вибухових робіт), з 

якого здійснюється залповий викид забруднюючих 

речовин, та 70 – організованих джерел викиду. 

Відповідно до нормативного документу «Держа-

вні санітарні правила планування та забудови насе-

лених пунктів» нормативний розмір санітарно-

захисної зони для підприємства дорівнює 1500 м, 

що відповідає 1А класу санітарної класифікації.  

При експлуатації об'єктів проектування в атмос-

феру може виділятися ціла низка небезпечних хімі-

чних речовин неорганічної та органічної природи: 

пил неорганічний, з вмістом двооксиду кремнію 

(SiO2) у %: 70–20; вуглецю оксид (CO); вуглеводні 

насичені С12-С19; азоту двооксид (NO2); сажа; ангід-

рид сірчистий (SO2); бенз(а)пірен; метан (CH4); залі-

за оксид* (Fe2O3, FeO) (у перерахунку на залізо); 

марганець і його сполуки (у перерахунку на двоок-

сид марганцю – MnO2); кремнію двооксид аморф-

ний (Аеросил–175); фториди погано розчинні неор-

ганічні (фторид алюмінію – AlF3, фторид кальцію – 

CaF2, гексафторалюмінат натрію – Na3[AlF6]) /у пе-

рерахунку на фтор/; фториди добре розчинні неор-

ганічні (фторид натрію – NaF, гексафторсилікат на-

трію – Na2[SiF6])/у перерахунку на фтор/; фтористі 

газоподібні сполуки (фтористий водень – HF, чоти-

рифтористий кремній – SiF4)/у перерахунку на 

фтор/; хром шестивалентний (у перерахунку на три-

оксид хрому); нікелю оксид (у перерахунку на ні-

кель); етиленгліколь (етандіол – (CH2OH)2); масло 

мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндро-

ве й ін.); пил абразивно-металічний; пил металевий 

(легуючих сталей); кислота сірчана (H2SO4) ; бензин 

(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуг-

лець); уайт-спірит; ксилол (C6H5(CH3)2); спирт 

етиловий (C2H5OH); толуол (C6H5CH3); акролеїн 

(CH2=CH–CN); натрію гідрооксид (натр їдкий, сода 

каустична); пил, недиференційований за складом; 

вуглецю двооксид (CO2); азоту оксид (NO). 

Відповідно до [9] фонові концентрації для осно-

вних загальнопоширених забруднюючих речовин 

приймаються згідно з табл. 1. 

Таблиця 1 – Показники забруднення основних загально поширених забруднюючих речовин 

Населення 
(тис. чол.) 

Забруднюючі речовини 

Пил Діоксид азоту Оксид вуглецю Діоксид сірки 

С, мг/м
3
 

у частках 
ГДК м.р. 

С, мг/м
3
 

у частках 
ГДК м.р. 

С, 
мг/м

3
 

у частках 
ГДК м.р. 

С, мг/м
3
 

у частках 
ГДК м.р. 

< 50 0,05 0,1 0,008 0,09 0,4 0,08 0,02 0,04 

 
За відсутності даних регулярних спостережень за 

забрудненням атмосфери по інших речовинах, обчи-
слювання ґрунтується на результатах, отриманих 
розрахунковим методом. При цьому фонова концен-
трація приймається 0,4 ГДК. 

Розрахунок ризиків розглянуто за наступними 
напрямками: 

– оцінка ризику шкідливого впливу забрудню-
ючих речовин на компоненти навколишнього при-
родного середовища – атмосферне повітря; 

 – оцінка ризику планованої діяльності для здо-
ров’я населення; 

 – оцінка соціального ризику планової діяльності. 
Оцінка ризику шкідливого впливу забруднюючих 

речовин на атмосферне повітря. Відповідно до 
[10] оцінка ризику впливу планованої діяльності на 

природне середовище здійснюється шляхом визна-
чення показників техногенного ризику –  ризику 
впливу об’єкту планованої діяльності на компонен-
ти навколишнього середовища в два етапи: 

1) встановлюється прогнозний рівень техноген-
ного ризику при проектуванні: 

                 
kjD

eB

kj eAR  ,                      (1) 

де Rkj – ризик k-го етапу за j-им компонентом на-
вколишнього природного середовища; А, В – конс-
танти, 4,99·10

-6
 і –7,577 відповідно; Dkj – величина, 

що визначається відповідно k-го етапу розрахунку 
ризику за j-им компонентом, яка розраховується за 
формулою (2);  
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2) на наступному етапі визначається показник 

ризику впливу кожної специфічної забруднюючої 

речовини на відповідні компоненти навколишнього 

середовища. 

                             
1

 kjI

kj eD ,              (2) 

де Ikj – індекс забруднення за j-им компонентом 

навколишнього середовища для k-го етапу розрахун-

ку ризику (табл. 2). 

Таблиця 2 – Визначення індексу забруднення атмосферного повітря 

Компонент  

навколишнього  

середовища 

Перший етап (k=1) Другий етап (k=2) 

Вихідні дані Розрахункова 

залежність Ikj  

Вихідні дані Розрахункова 

залежність Ikj  

 

Атмосфера (j=1)  

КП – кратність  

перевищення  

нормативів 

 

0,25 КП 

ПЗі – показник забруднення  

і-ю речовиною  

в атмосфері, %  

 

0,0025 ПЗі 

 

Частка викидів при здійсненні масових вибухів 

не перевищує 5–8 % від загального об’єму забруд-

нення атмосферного повітря іншими джерелами. 

Але з урахуванням високої концентрації шкідливих 

речовин іншими джерелами (оксидів азоту и моноо-

ксиду вуглецю як основних забруднюючих речовин, 

що утворюються при підривних роботах) у пилога-

зовій хмарі, періодично, хоча й тимчасово, можуть 

формуватись екологічно небезпечні рівні концент-

рацій. Експериментально доведено, що при прове-

денні масових вибухів на межі тіла кар’єру через 15 

хв. після проведення вибухових робіт концентрації 

шкідливих речовин знижуються у 10 разів, а через 

дві години практично відсутні в атмосферному пові-

трі внаслідок розсіювання (табл. 3). 

Таблиця 3 – Динаміка зниження концентрацій шкідливих речовин після проведення вибухових робіт 

Питома витрата 

вибухової речовини,  

кг/м
3
 

Вміст токсичних газів у забої після вибухів, % об. 

Через 15 хв. Через 1 годину Через 2 години 

СО NOx СО NOx СО NOx 

0,75 0,0081 0,00103 0,0018 0,00021 0,0003 н/в 

0,74 0,0863 0,0081 0,0020 0,00022 0,0005 н/в 

 

Для визначення ступенів екологічного ризику як 

вихідні використані результати розрахунку розсію-

вання відповідно до ОНД–86 за об’ємом пилу газо-

вої хмари, яка утворюється при проведенні вибухо-

вих робіт для емульсійних вибухових речовин Ане-

микс–70 й Анемикс–80.  

Розрахунок прогнозного рівня техногенного ри-

зику при проектуванні (перший і другий етап) при-

ведені в табл. 4. 

Таблиця 4 – Розрахунок прогнозного рівня техногенного ризику при проектуванні 

Найменування речовини Rkj (І) Rkj (ІІ) 

Пил неорганічний, з вмістом двооксиду кремнію в %: 70–20 3,4∙10
–8 1,02∙10

–8 

Вуглецю оксид 2,74∙10
–8

 1,76∙10
–8

 

Вуглеводні насичені С12–С19  2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Азоту двооксид 6,06∙10
–8

 3,41∙10
–8

 

Сажа 2,78∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Ангідрид сірчистий 2,78∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Бенз(а)пірен  2,74∙10
–8

 3,1∙10
–8

 

Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 2,74∙10
–8

 4,1∙10
–8

 

Марганець і його сполуки (у перерахунку на двооксид марганцю) 2,74∙10
–8

 3,02∙10
–8

 

Кремнію двооксид аморфний (Аеросил–175) 2,74∙10
–8

 4,1∙10
–8

 

Фториди погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію,  

фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку  

на фтор/ 

2,74∙10
–8

 3,09∙10
–8

 

Фториди добре розчинні неорганічні (фторид натрію,  

гексафтор-силікат натрію) /у перерахунку на фтор/ 

2,74∙10
–8

 3,09∙10
–8

 

Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень,  

чотирифтористий кремній) /у перерахунку на фтор/ 

2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) 2,74∙10
–8

 3,05∙10
–8

 

Нікелю оксид (у перерахунку на нікель) 2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Етиленгліколь (етандіол) 2,74∙10
–8

 – 

Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) 2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Пил абразивно-металічний 2,74∙10
–8

 3,05∙10
–8
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Продовження табл. 4 

Найменування речовини Rkj (І) Rkj (ІІ) 

Пил металевий (легуючих сталей) 2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Кислота сірчана за молекулою Н2SO4 2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 2,74∙10
–8

 – 

Уайт-спірит  2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Ксилол 2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Спирт етиловий  2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Толуол   2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Акролеїн 2,74∙10
–8

 2,68∙10
–8

 

Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) 2,74∙10
–8

 3,09∙10
–8

 

Пил, недиференційований за складом 2,74∙10
–8

 3,05∙10
–8

 

Всього: 6,92∙10
–7

 6,47∙10
–7

 

Загальний висновок ступінь ризику – 

прийнятний 

 

Оцінка ризику планованої діяльності для здо-

ров’я населення. Оцінка ризику для здоров’я насе-

лення від забруднення атмосферного повітря здійс-

нюється за розрахунками ризику розвитку неканце-

рогенних і канцерогенних ефектів. 

За даними проведених досліджень серед насе-

лення зареєстровано різноманітні види захворювань 

з розрахунку на 1000 населення (табл. 5). 

Таблиця 5 – Рівень захворюваності населення, яке 

мешкає в зоні впливу об’єкту проектованої діяльності 

 
Нозологічна група  

захворювань 

Відстань від об’єкту 
проектованої  

діяльності 

0–0,9 км 1–2,9 км 

Кількість зареєстро-
ваних випадків  

захворювань 

Серцево-судинна 
система 

– 155,3 

Органи дихання 913,3 910,0 

Органи травлення 200,0 150,7 

Нирки та сечові шляхи – 27,4 

ЦНС 200,0 157,6 

Кістково-м’язова 
система 

300,0 269,7 

Ендокринна система – 4,6 

Шкіра та підшкірна 
клітковина 

100,0 86,8 

Інші 700,0 502,3 

Загалом 2413,2 2264,4 

 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визна-

чається за розрахунками індексу небезпеки (3): 

                                   HI = Σ HQi,                               (3) 

де HQi – коефіцієнти небезпеки окремих речо-

вин, які визначаються згідно з  

                          HQi = Сі/RfCi,                        (4) 

де Сі – розрахункова середньорічна концентрація 

і-ої речовини, мг/м
3
; RfCi – референтна (безпечна) 

концентрація і-ої речовини, мг/м
3
. 

Індекс небезпеки розраховується, виходячи із 

впливу концентрації речовини на термін дії докуме-

нту «Оцінка впливу на навколишнє середовище» 

(ОВНС), але з усередненням на один рік. 

 Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних 

ефектів (ІСRi) від речовин, яким властива канцеро-

генна дія, розраховується за формулою: 

                   ICRi = Ci · URi,                            (5) 

де Сі згідно з (4); URi – одиничний канцероген-

ний ризик і-ої речовини, м
3
/мг (одиничний ризик 

розраховується через фактор канцерогенного потен-

ціалу за формулою: 

URi = (SF0 · 20)/70. 

Індекс небезпеки розраховується, виходячи із 

впливу концентрації речовини на термін дії ОВНС, але 

з усередненням протягом періоду життя 70 років. 

У разі відсутності референтних доз/концентрацій 

як еквівалент можна використовувати гранично до-

пустимі концентрації (ГДК) або максимально неді-

ючі рівні чи концентрації (МНР, МНК), установлені 

за критерієм прямого ефекту на здоров'я. 

Для розрахунку обираємо референтні концент-

рації гострої дії (RfСi), оскільки забруднюючі речо-

вини діють протягом двох годин (табл. 6). 

Таблиця 6 – Визначення індексів небезпеки неканцерогенних ефектів 

Найменування речовини Ci, мг/м
3 

RfСi Критичний орган HQi 

Пил неорганічний, з вмістом двооксиду кремнію  

в %: 70–20 

0,132 0,3 системи органів  

дихання 

0,44 

Вуглецю оксид 0,15 23 серцево-судинна  

система 

0,0065 

Вуглеводні насичені С12–С19  0,0022 1,0 органи дихання 0,0022 

Азоту двооксид 0,003 0,47 органи дихання 0,0538 

Сажа 0,006 0,15 – 0,04 
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Продовження табл. 6 

Найменування речовини Ci, мг/м
3 

RfСi Критичний орган HQi 

Ангідрид сірчистий 0,02 0,66 органи дихання 0,0303 

Бенз(а)пірен  0,00044  3,10  мутагенна дія 0,000142 

Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,00088 0,04 – 0,022 

Марганець і його сполуки  

(у перерахунку на двооксид марганцю) 

0,000075 0,001 – 0,075 

Кремнію двооксид аморфний (Аеросил–175) 0,000042 0,02 – 0,0021 

Фториди погано розчинні неорганічні (фторид 

алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат 

натрію)  /у перерахунку на фтор/ 

0,00098 0,25 органи дихання 0,0039 

Фториди добре розчинні неорганічні  

(фторид натрію, гексафторсилікат натрію) 

/у перерахунку на фтор/ 

0,0003 0,25 органи дихання 0,0012 

Фтористі газоподібні сполуки (у перерахунку 

на F2, HF, SiF4) 

0,000064 0,03 органи дихання 0,0021 

Хром шестивалентний (у перерахунку на CrO3) 0,00002 0,002 системи розвитку,  

крові 

0,01 

Нікелю оксид (у перерахунку на нікель) 0,000152 0,003 імунна, органи  

дихання 

0,0506 

Етиленгліколь (етандіол) 0,0000001 1,0 ЦНС 0,0000001 

Масло мінеральне нафтове  

(веретенне, машинне, циліндрове і ін.) 

0,00014 0,05 ЦНС 0,0028 

Пил абразивно-металічний 0,0004 0,4 органи дихання 0,001 

Пил металевий (легуючих сталей) 0,00007 0,1 органи дихання 0,0007 

Кислота сірчана за молекулою Н2SO4 0,00042 0,1 органи дихання 0,0042 

Бензин (нафтовий, малосірчистий,  

у перерахунку на вуглець) 

0,0000005 5,0 органи дихання 0,0000001 

Уайт-спірит  0,00076 1,0 органи дихання 0,00076 

Ксилол 0,00114 4,3 ЦНС, органи дихання, 

очі 

0,00026 

Спирт етиловий 0,000022 100 ЦНС 0,00000022 

Толуол 0,00027 3,8 ЦНС, органи дихання, 

очі 

0,000071 

Акролеїн 0,00000075 0,0001 очі 0,0075 

Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) 0,000064 0,005 органи дихання, очі 0,0128 

Пил, недиференційований за складом 0,005 0,5 органи дихання 0,01 

Сумарний ступінь ризику НІзагальний 0,6753 

 

НІ органи дихання 0,5723 

НІ серцево-судинна система 0,0065 

НІрепродуктивні органи та розвиток 0,0165 

 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних 

ефектів оцінений за трьома забруднюючими речови-

нами – бенз(а)пірен, хром шестивалентний (у перера-

хунку на триоксид хрому) і нікелю оксид (у перера-

хунку на нікель) (табл. 7). 

Таблиця 7 – Індекси небезпеки канцерогенних  

ефектів 

Назва речо-

вини 

Сі SFo URi ICRi 

Бенз(а)пірен 1,1·10
–9 

7,3 2,0857 1,675·10
–

8
 

Хром (VI)  

(у перераху-

нку на CrO3) 

2·10
–5

 0,42 0,12 0,48·10
–8

 

CRa 2,155·10
–

8
 

 

Оскільки значення CRa є меншим за 10
–3

, то сту-

пінь ризику розвитку неканцерогенних ефектів є 

низьким, тобто умовно прийнятним для професій-

них контингентів і населення.  

Оцінка соціального ризику планової діяльності. 

Соціальний ризик планованої діяльності визначаєть-

ся як ризик для групи людей, на яку може вплинути 

впровадження об’єкту проектованої діяльності, з 

урахуванням особливостей природно-техногенної 

системи. 

Оціночне значення соціального ризику (Rs) ви-

значається як 

             )1( puaS N
T

N
VCRR  ,            (6) 

де Rs – соціальний ризик, чол./рік; CRa – канце-

рогенний комбінованої дії декількох канцерогенних 

речовин, забруднюючих атмосферу, який визнача-

ється або приймається CRa=1·10
–6

; Vu – уразливість 

території від прояву забруднення атмосферного по-
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вітря, що визначається відношенням площі, віднесе-

ної під об’єкт господарської діяльності, до площі 

об’єкту із санітарно-захисною зоною, частки одини-

ці; N – чисельність населення, що визначається за 

даними населених пунктів, що знаходяться в зоні 

впливу об’єкту проектування, якщо він розташо-

ваний за їх межами, чол.; Т – середня тривалість 

життя, визначається для даного регіону – 70 ро-

ки; Np  – коефіцієнт, що визначається для будівницт-

ва нового об’єкту: 

N

N
N

p

p


 . 

Площа, віднесеної під об’єкт господарської дія-

льності – 4,417·10
6
 м

2
; площа санітарно-захисної 

зони – 18,237·10
6
 м

2
; площа об’єкта із санітарно-

захисною зоною – 22,654·10
6
 м

2
; чисельність насе-

лення – 1730 чол. (N); кількість робітників збільшу-

ється із 66 до 710. 

Rs = 2,155·10
–8

·0,2421·24,714·0,1949=2,51·10
–8

. 

Ступінь соціального ризику об’єкту планованої 

діяльності для населення – прийнятний. 

ВИСНОВКИ. Оцінка впливу об’єкту проектова-

ної діяльності на компоненти навколишнього при-

родного середовища, зокрема на атмосферне повіт-

ря, показала, що ступінь ризику є прийнятним за 

всіма складовими та дорівнює 6,47∙10
–7

. 

Оцінка ризику планованої діяльності не показала 

впливу забруднювачів техногенно-природного по-

ходження на формування захворювань і для здо-

ров’я населення в цілому. 

Оцінка соціального ризику планової діяльності 

показала, що його ступінь не перевищує норматив-

ного значення – 10
–7

. 

При розрахунку ризиків прийняття фонових кон-

центрацій на рівні 0,4ГДК дає перевищення рівнів 

ризику. Тому при виконанні розрахунків, у разі від-

сутності моніторингової мережі спостережень, не-

обхідно проведення інструментальних вимірів за 

потенційними забруднюючим речовинам регіону 

досліджень. 

Первинний розрахунок показав недопустимий 

ступінь канцерогенного ризику. За наданими пропо-

зиціями генпроектувальником змінено запланований 

вид палива котельні та відкориговано регламент 

проведення буровибухових робот. 
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Purpose. We raised the question of estimation of environmental hazard level in the technogenic loaded region with 

environmental risk methodology in mining open pit. Methodology. The standardized approach to the evaluation of the 

predicted degrees of environmental risk and risk to public health was applied. Results. We investigated and identified 
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the sources of the formation and the negative impact of hazardous pollutants in the ambient air in the area of opencast 

ore minerals. It was considered the main approaches to the calculation of risk magnitudes: environmental – due to the 

air pollution, public health of inhabitants from facilities, which are adjacent to areas of danger, and social risk - due to 

changes in the type of operation of the areas with supposed anthropogenic load. Practical value. The calculation of the 

health risks at the career overburden from air pollution during the construction of the "Bilanovsky Mining and Concen-

tration Complex". On the basis of calculations we have determined the magnitude of risks and formulated the proposals 

concerning the adjustment of the feasibility study for the construction of a new industrial facility. We highlighted the 

questions of peculiarities of the registration of the background concentrations in the risks calculation and other issues 

not regulated by the current legislation. The paper proposes the ways of the air quality control as a way to reduce the 

environmental hazards during blasting. References 10, tables 7. 
Key words: environmental risk, social risk, public health, environmental risks, factors of risks formation. 
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