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АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Досліджено рівень забруднення атмосферного повітря в
Київській області на основі створених екологічних карт території
дослідження. Розглянуто основні джерела забруднення та динаміку
їх змін. Виконано узагальнення екологічної інформації про об’єми
викидів пересувних та стаціонарних джерел. Виявлено найбільш
забруднені райони та міста області. Проаналізовано основні
підприємства – забруднювачі на території області та основні
забруднюючі речовини атмосферного повітря.
Ключові слова: атмосферне повітря, стаціонарні джерела
забруднення повітря, пересувні джерела забруднення повітря,
екологічне картографування.
Вступ. Забруднення атмосферного повітря є одним із провідних
елементів оцінки якості середовища проживання людини, що
спричиняє шкідливий вплив на її здоров’я. Об’єктом дослідження
є стан атмосферного повітря Київської області. Предметом
дослідження – територіальна диференціація забруднення
атмосферного повітря, основні джерела забруднення та основні
забруднюючі речовини.
Метою є аналіз рівня забруднення атмосферного повітря
Київської області за допомогою методик еколого-картографічного
дослідження. Завдання – дослідити рівень забруднення
атмосферного повітря Київської області від стаціонарних та
пересувних джерел на основі даних 2011 року, проаналізувати
територіальну диференціацію забруднених районів, міст області та
головних підприємств – забруднювачів на її території.
Виклад основного матеріалу. Для ефективного аналізу
стану мобільних компонентів навколишнього середовища,
під час їх еколого-географічного дослідження, застосовують
еколого-картографічний метод. Картографування є як засобом
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дослідження й одержання нової інформації, так і способом
кінцевого представлення результатів роботи. Картографування
на сучасному рівні не можливе без використання географічних
інформаційних систем, за допомогою яких створюються екологічні
карти, що характеризуються високою інформаційною ємністю,
є наочними і доступними для сприйняття, надають можливість
просторового аналізу, просторової оцінки і прогнозу. Враховуючи
всі вище перераховані переваги даної методики, вона є основою
в проведеному дослідження територіальної диференціації
забруднення повітря Київської області від різних джерел викидів
забруднювальних речовин.
Екологічні карти забруднення атмосферного повітря
складаються на основі даних моніторингу. Установи, які
здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря Київської
області це: лабораторія спостережень за забрудненням
атмосферного повітря Центральної геофізичної обсерваторії,
Дослідне
спеціалізоване
науково-виробниче
підприємство
«Чорнобильський радіоекологічний центр»[2,4]. Крім того,
проводиться позалабораторний контроль в містах Київської
області: Броварах, Обухові, Українці – в яких розміщено по одному
пункту спостереження, а в Білій Церкві – два [1].
Забруднення атмосферного повітря, викидами стаціонарних
та пересувних джерел, є однією з головних загроз для здоров’я
населення та стану навколишнього середовище. Забруднювальні
речовини від стаціонарних джерел потрапляють в атмосферне
повітря внаслідок неповного уловлення й очищення викидів на
організованих джерелах забруднення, чи його повної відсутності.
Головною причиною забруднення атмосферного повітря викидами
зі стаціонарних джерел є неефективна робота їх установок,
не проведення планових робіт по модернізації, реконструкції
та ремонту обладнання. Натомість, викиди від пересувних
джерел надходять в атмосферне повітря під час роботи двигунів
автомобільного, авіаційного, залізничного, водного транспорту та
виробничої техніки.
За даними Статистичного щорічника Київської області за
2011 рік [6], основними забруднювачами атмосферного повітря
є пересувні джерела. На частку викидів з пересувних джерел
припадає 165,07 тис. т. забруднюючих речовин в межах області
(59% від загальних викидів забруднюючих речовин) та 221,2 тис.
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т. на території м. Києва. За обсягами викидів перше місце займає
автотранспорт, на який припадає 90% від загального об’єму викидів
у 2011 році.
Автомобільний транспорт є найбільш шкідливим, адже його
викиди надходять у повітря майже безпосередньо в зоні дихання
людини. Підвищенню рівня забруднення атмосферного повітря
сприяють низькі експлуатаційні показники автомобілів та низька
якість палива, низький показник щільності автомобільних
доріг та їхня мала пропускна здатність, що сприяє зниженню
швидкості руху, створенню заторів та збільшенню об’ємів викидів
забруднювальних речовин.
Проаналізувавши дані статистичного щорічника, виявлено
тенденцію зростання обсягів викидів забруднюючих речовин
пересувними джерелами. За останні 10 років кількість
викидів збільшилась у 2 рази ( 2000 р. – 86,7 тис. т., а 2011 р. –
165, 07 тис. т.). При цьому частка забруднення атмосферного повітря
автотранспортом знизилась (з 99% у 2005 році до 90% у 2011 році).
Зростання ж кількість викидів забруднюючих речовин пересувними
джерелами відбувається за рахунок збільшення частки викидів від
інших видів транспорту (з 0,4% у 2005 році до 10% у 2011 році).
Другорядну роль відіграють викиди стаціонарних джерел
(рис. 1). Так, за 2011 рік зі стаціонарних джерел в атмосферне повітря
надійшло 113,57 тис. т. забруднюючих речовин в межах області та
33,3 тис. т. в м. Києва. Головними забруднювачами є підприємства
енергетики, на які припадає 82% від загального об’єму викидів.
Обсяги викидів забруднювальних речовин від пересувних джерел
щорічно зростають, проте незначними темпами.
В межах області найбільш забрудненими є Обухівський
(92,3 тис. т), Києво-Святошинський (12,6 тис. т.) райони, дані
враховані разом з районними центрами. Головними джерелами
забруднення в даних районах є стаціонарні об’єкти, а саме ТЕС
та ТЕЦ. Києво-Святошинський (23,5 тис. т.), Бориспільський
(18,5 тис. т.), Броварський райони (15 тис. т.) разом з їхніми
центрами виступають лідерами за забрудненням повітря викидами
пересувних джерел, що пов’язано, в першу чергу, з розвиненою
транспортною інфраструктурою, міжнародним значенням шляхів
сполучення, а відтак із з інтенсивним рухом транспортних засобів.
Порівняно з 2010 роком, збільшення викидів забруднюючих
речовин в атмосферу характерне для 13 районів області. Серед
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Рис. 1. Карта викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря
Укладач: Данильченко А. О., природнича географія
них, найінтенсивніше зростання притаманне Білоцерківському (в 2
рази), Києво-Святошинському (в 2 рази) і Васильківському районах
( в 2,5 рази).
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За картою «Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря», можна проаналізувати міста з найкритичнішою ситуацією
щодо кількості викидів. Лідером, в даному випадку, виступає
столиця України – місто Київ. З 278,64 тис. т. забруднюючих
речовин, що викидають підприємства в межах області, 254,5 тис.
т, а це 91%, припадає на Київ (рис. 1). Головною причиною є рівень
техногенного навантаження в місті та кількість підприємств, які
здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел (355 об’єктів). Серед підприємств найбільшу
частку в забруднення атмосферного повітря в місті внесли: ПрАТ
«Екостандарт» (Дніпровський р-н), ТЕЦ-5 АК «Київенерго»
(Голосіївський), ТЕЦ-6 АК «Київенерго» (Деснянський) та філіал
заводу «Енергія» Київенерго (Дарницький) [4].
Наступними йдуть Біла Церква, Ірпінь, Бровари, Бориспіль,
Обухів та Українка (рис. 1). Саме Обухів є єдиним населеним
пунктом, в якому сумарна кількість викидів від стаціонарних
джерел більша ніж від пересувних, а кількість викидів, що припадає
на 1 чол. є найвищою (більше 1400 кг на 1 особу) в порівнянні з
середніми значеннями по області (162,1 кг).
За результатами перевірок Київської обласної санітарноепідеміологічної станція МОЗ України, що надаються в
Екологічному паспорту області [2] було виявлено, що найбільші
об’єми викидів забруднюючих речовин припадає на п’ять
підприємств, що є основними забруднювачами атмосферного
повітря за 2011 р. (табл. 1).
Станом на 2011 рік загальна кількість суб’єктів підприємницької
діяльності, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря в межах області − 707 [2]. В межах самої області
підприємства розташовані нерівномірно, що сприяє загостренню
ситуації в деяких районах та містах.
Зазначені підприємства територіально знаходяться саме в
найбільш забруднених районах області: Києво-Святошинському,
Обухівському та Вишгородському районах. Так в Обухівському
районі, розташована Трипільська ТЕС, яка за кількістю викидів
є основним забруднювачем не лише району, а й області (головна
забруднююча речовина − діоксид сірки). В Києво-Святошинському
районі ж розміщені філії Державної компанії Укртрансгаз, які
характеризуються високими показники викидів метану.
Заходи, спрямовані на зменшення викидів даними
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Таблиця 1
Основні забруднювачі атмосферного повітря за звітний рік [2]
№
з/п

Назва об’єкту

Назва
забруднюючої
речовини

Метали та їх
сполуки:

1

2

3

4

5

Трипільська теплова
електрична станція

Боярське лінійне виробниче
управління магістральних
газопроводів (філія
Укртрансгаз)
Компресорна станція-35
«Ставищенська»
(філія Укртрансгаз)

ВАТ
«Гостомельський
склозавод»

ТОВ «Комплекс Агромарс»

Частка викидів
забруднюючої речовини
усього
до загального
викидів, обсягу викидів
т/рік
об’єкту, %
25,160

Речовини у вигляді
21971,622
суспенд. тв.часток

0,027
23,9

Сполуки азоту

14157,625

15,4

Діоксид та інші
сполуки сірки

54906,056

59,8

Оксид вуглецю

590,050

0,6

Метан

50,981

0,05

Сполуки азоту

5,385

0,091

Метан

5838,493

99,55

Сполуки азоту

474,518

26,24

Оксид вуглецю

40,294

2,22

Метан

1287,367

71,2

Сполуки азоту

601,845

61,3

Діоксид та інші
сполуки сірки

239,218

24,4

Оксид вуглецю

45,441

4,65

Неметанові леткі
органічні сполуки
(НМЛОС)

10,879

1,11

Сполуки азоту

216,978

27,99

Оксид вуглецю

311,739

40,22

підприємствами не передбачалися на 2011 рік, і відповідно не
були проведеними. Лише для Трипільської ТЕС були заплановані
витрати на проведення заходів, але їх реалізація відбулася лише
на 56%.
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З метою поліпшення стану навколишнього середовища
області, в тому числі, атмосферного повітря, у Київській області
була прийнята «Програма охорони довкілля та раціонального
використання природних ресурсів Київської області на період від
2012 до 2016 року». В програмі до індикаторів якості навколишнього
середовища (повітря) належать величини викидів окису азоту, окису
вуглецю, діоксид сірки зважених речовин у їх співвідношенні на
одного мешканця [5]. Проте, на даному етапі програма діє не зовсім
ефективно, адже загальна кількість викидів забруднюючих речовин
на одного мешканця має тенденцію до зростання (збільшилась за
останні роки на 8 кг), тому в перспективі необхідно зменшувати це
співвідношення.
Структура викидів забруднюючих речовин, залежно від самого
джерела викиду, відрізняється. Загально по області переважають
викиди оксиду вуглецю (наприклад, для Білої Церкви даний
показник є в 3 рази більшим за рівень ГДК) та діоксиду азоту. Від
стаціонарних джерел в атмосферне повітря найбільше надходить
діоксиду сірки (55,5 тис.т), діоксиду азоту (17,3 тис.т) та метану (12
тис.т.). Від пересувних − оксиду та діоксиду вуглецю (123 тис.т).
На сьогодні ризики для здоров`я від забруднення повітря не
викликає сумніву, але якісні дані про кількісні ефекти впливу й
досі недостатньо визначені.
Понад 70% наведених забруднювальних речовин передусім
впливають на здоров’я людини шляхом загострення хвороб
органів дихання. Дані головного управління статистики в м. Києві
підтверджують, що найчутливішими до забруднення атмосфери
є органи дихальної системи людини, на частку яких приходиться
48,6% випадків від загальної кількості захворювань.
Зважаючи на постійне зростання кількості автомобільного
транспорту у містах, оцінка рівнів його впливу на стан повітряного
середовища, і, відповідно, на стан здоров’я населення лишається
однією з домінуючих проблем багатьох країн світу. Викиди
автомобільного транспорту є одним з основних факторів,
що формують експозицію населення, яке проживає у районі
автомагістралей чи щодня пересувається маршрутами вздовж
автодоріг [3].
Найгіршою є ситуація в мікрорайонах, прилеглих до
автомагістралей. Це відповідає стану речей у теперішній час:
викиди стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря
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за останні роки скоротилися, а викиди від пересувних джерел –
постійно зростають.
Стосовно технічного рішення екологічної проблеми з викидами
забруднювальних речовин, то в світовій практиці вони вирішуються
шляхом використання якісного стандартизованого палива та
систем зниження токсичності автомобіля, модернізації дорожньотранспортної системи міста та організації автостоянок і гаражів за
межами міста, забезпечення максимально можливого перевезення
пасажирів на електротранспорті.
Забруднення атмосферного повітря є одним із провідних
елементів оцінки якості середовища проживання людини, що
спричиняє шкідливий вплив на її здоров’я.
Незадовільний екологічний стан та загрозливі демографічні
тенденції, зростання захворюваності та смертності серед населення
вимагають детального вивчення ситуації, аналізу, оцінки і прогнозу
стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини,
виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я
населення та впливом на нього факторів довкілля для розробки
й впровадження профілактичних заходів щодо покращення
загального стану здоров’я населення [3].
Висновок. Розглянуто основні джерела забруднення
атмосферного повітря області. Виконано узагальнення екологічної
інформації про об’єми викидів пересувних та стаціонарних джерел
за 2011 рік в порівнянні з попередніми роками. Для доступності
сприйняття створено карту, використовуючи дані статистичних
щорічників Київської області та м. Києва, про викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря. Виявлено найбільш забруднені
райони області (Києво-Святошинський та Обухівський) та міста
(Київ, Біла Церква, Ірпінь). Проаналізовано основні підприємства –
забруднювачі на території області та основні забруднюючі речовини
атмосферного повітря. Узагальнено значення «Програми охорони
довкілля та раціонального використання природних ресурсів
Київської області на період від 2012 до 2016 року».
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А. А. Данильченко, П. Н. Иващенко
АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Исследован уровень загрязнения атмосферного воздуха
в Киевской области на основе созданных экологических карт
территории исследования. Рассмотрены основные источники
загрязнения и динамика их изменений. Выполнено обобщение
экологической информации об объемах выбросов передвижных
и стационарных источников загрязнения. Выявлены наиболее
загрязненные районы и города области. Проанализированы
основные предприятиязагрязнители на территории области и
основные загрязняющие вещества атмосферного воздуха.
Ключевые слова: атмосферный воздух, стационарные
источники загрязнения воздуха, передвижные источники
загрязнения воздуха, экологическое картографирование.
A. Danylchenko, P. Ivashchenko
THE ANALYSIS OF AIR POLLUTION IN KYIV REGION
The level of air pollution in Kyiv region was researched. The
research was conducted on established ecological maps. The main
sources of pollution and the dynamics of change were considered.
The environmental information about air pollution from mobile and
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stationary sources were summarized. The most polluted areas of the city
and region are found. The main air pollutants and the basic enterprises
which are the most air pollutant in the Kyiv region were analysed.
Keywords: air, stationary sources of air pollution, mobile sources of
air pollution, ecological mapping.
Надійшла до редакції 28 лютого 2014 р.
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Данько К. Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ТИПИ РУСЕЛ РІЧОК БАСЕЙНУ СТИРУ,
ЇХ ГІДРАВЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ СТІЙКОСТІ
Виконано дослідження поширення основних типів русел
річок басейну Стиру. Встановлено зв’язки типів річкових русел з
гідравлічними характеристиками та крупністю донних відкладів.
Здійснено оцінку стійкості річкових русел, з урахування
морфодинамічних параметрів.
Ключові слова: тип русла, вільне меандрування, каналізування,
стійкість русла, показник стійкості.
Актуальність
дослідження.
Вирішення
завдань
гідротехнічного проектування та будівництва на річках, зазвичай
передбачає оцінку та аналіз процесів руслоформування. Механізм
і специфіка взаємодії потоку з руслом, а також форми транспорту
наносів, визначають особливості прояву та спрямованість руслових
процесів, характер яких обумовлюється водністю річок, фазами
водного режиму, кінематикою потоку, величинами гідравлічного
похилу та крупністю руслоутворювальних наносів [22].
Завершальною ланкою прояву руслових процесів є формування
того чи іншого типів русла, які є продуктом взаємодії активних,
пасивних та проміжних чинників руслових процесів [18, 22].
Таким чином, виділення типів русла дозволяє оцінити характер
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