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приміщень на стан атмосферного повітря населених пунктів. Проаналізовано вплив на стан атмосферного пові-
тря промислових систем індивідуального газового опалення приміщень. На прикладі низки об’єктів сфери тор-
гівлі та обслуговування центральної частини м. Кременчука проведено низку експериментальних досліджень 
щодо врахування внеску сукупності об’єктів, що використовують індивідуальні газові системи опалення, у за-
гальний рівень забруднення атмосферного повітря. Шляхом розрахунку значень приземних концентрацій за-
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Атмосферне повітря 

є життєво важливим елементом навколишнього при-
родного середовища. Інтенсивний розвиток промис-
ловості, зростання міст, збільшення кількості індиві-
дуального та комерційного транспорту, активне осво-
єння навколоземного простору призводять до зміни 
газового складу атмосфери, накопичення різних видів 
забруднень, руйнування озонового шару, порушення 
природного балансу атмосфери. Все це завдає відчу-
тної шкоди економіці, здоров’ю людей, природному 
середовищу і викликає необхідність регулювання ан-
тропогенного 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 під-
приємств історично розташована також у межах зон 
житлової забудови, й навіть, у центральних части-
нах міст. При цьому у забудові населених міст від-
буваються значні зміни. 

Останнім часом популярним є вирішення про-
блеми опалення приміщень за допомогою індивіду-
альних газових систем. Такі системи широко засто-
совуються у невеликих населених пунктах України 
(міста з населенням менш ніж 250 тис. мешканців, 
районні міста, селища міського типу тощо), де 
централізовані системи опалення не є економічно 
доцільними. Варто зазначити, що вказаними систе-
мами оснащуються не тільки житлові помешкання, а 
й приміщення промислових об’єктів різного призна-
чення. При цьому вплив сукупності даних систем 
опалення на стан атмосферного повітря вивчений 
недостатньо. 

У зв’язку з вищевикладеним метою роботи є ви-
рішення актуального науково-практичного завдан-
ня, що полягає у дослідженні впливу індивідуальних 
систем опалення промислового призначення на стан 
забруднення атмосферного повітря урбосистем. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В 
процесі Євроінтеграції України сучасна архітектура 
міст «переживає» постійні зміни. На місці старих 
будівель зростають нові: торгові, харчові, адмініст-
ративні, розважальні комплекси та фінансові спору-
ди. Вони оснащені новим обладнанням, мають гар-
ний естетичний вигляд, супроводжений озеленен-
ням і т.д. При цьому у переважній кількості зазначе-
них новобудов проблема опалення приміщення ви-
рішена за рахунок створення індивідуальних (влас-
них) опалювальних систем. Найбільш економічно 
ефективнішими є системи, що використовують як 
паливо природний газ. При цьому, звичайно, здійс-
нюються викиди забруднюючих речовин в атмосфе-
рне повітря, де присутні найпоширеніші – СО, СО2, 
NOх. Слід зауважити, що дані речовини є як у вики-
дах майже всіх промислових підприємств, так і у 
викидах транспорту. 

При наданні даним установам дозволів на викиди 
створювані ними концентрації забруднюючих речо-
вин у приземному прошарку атмосфери враховують-
ся. Але при цьому врахування внеску інших підпри-
ємств не завжди є можливим, тому внесок сукупності 
об’єктів, що мають промислові індивідуальні системи 
газового опалення, у загальний рівень забруднення 
атмосферного повітря вивчений недостатньо.  

Для досягнення поставленої у роботі мети нами 
проведено низку розрахунків щодо встановлення кі-
лькісних характеристик викидів забруднюючих ре-
човин від об’єктів, оснащених промисловими сис-
темами газового опалення, та за допомогою комп'ю-
терного розрахункового комплексу змодельована 
ситуація щодо розсіювання шкідливих речовин у 
приземному прошарку атмосфери у місцях розташу-
вання об’єктів, оснащених власними промисловими 
системами газового опалення. 

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

– наявність значної кількості об’єктів, оснащених 
власними промисловими системами індивідуально-
го газового опалення у межах зон щільної житлової 
забудови міста; 

– наявність об’єктів, оснащених власними про-
мисловими системами індивідуального газового 
опалення у рекреаційних зонах та в межах санітар-
но-захисних зон; 

– наявність небезпечного сусідства джерел не-
безпеки різного генезису (промислових, транспорт-
них тощо). 

Для реалізації експериментальних досліджень на-
ми було застосовано наступний алгоритм (рис. 1) [2]. 

З урахуванням вимог розробленого алгоритму 
нами як полігон проведення експериментальних до-
сліджень (дослідного проммайданчику) обрано те-
риторію в межах центральної частину м. Кременчу-
ка (рис. 2), а саме, новобудови в умовах щільної се-
літебної забудови, що розміщені по вул. Першотра-
вневій та вул. Воровського. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Алгоритм проведення  
експериментальних досліджень 

 

 
 Рисунок 2 – Карта-схема дослідного проммайданчику 

Встановлення, на основі врахування зазначених 
критеріїв, територій в центральній міста, де 

прояви екологічної небезпеки можуть виклика-
ти суттєвий негативний вплив на стан забруд-

нення атмосферного повітря  

Розрахунок чисельних значень валових викидів 
забруднюючих речовин від технологічного об-
ладнання новобудов у межах визначених тери-

торій центральної частини міста 

Визначення внеску об’єктів, що мають викиди 
від власних систем газового опалення, в загаль-
ний рівень забруднення атмосферного повітря 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2012 (74). 
137 

В межах дослідного проммайданчику розташовані на-
ступні об’єкти: супермаркет ""АТБ" (джерела викидів № 
0001, 0002), автомийка по вул. Горького (джерела викидів 
№ 0003, 0004), Банк "Форум" (джерела викидів № 0005, 
0006), піцерія "Челентано" (джерела викидів № 0007, 
0008), супермаркет "Білла" (джерела викидів № 0009, 
0010) відповідно. сі об’єкти використовують власні сис-
теми індивідуального газового опалення. Відстані між 
усіма об’єктами не перевищує 100 метрів, тому нами ця 

сукупність об’єктів розглядається як єдиний дослідний 
проммайданчик. Відстань дослідного проммайданчику від 
стаціонарного посту спостережень за станом забруднення 
атмосферного повітря не перевищує 300 метрів. 

Для розрахунків нами було прийнято усередненні зна-
чення питомих викидів забруднюючих речовин від типо-
вих установок, якими оснащуються такі приміщення. Роз-
рахунки розсіювання було проведено за двооксидом азоту 
(рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   а) без урахування фону                                                          б) з урахуванням фону 

Рисунок 3 – Ізолінії приземних концентрацій забруднюючих речовин при проведенні розрахунків розсіювання 
від джерел викидів дослідного проммайданчику  

 
За результатами розрахунку розсіювання приземних 

концентрацій двооксиду азоту в межах впливу джерел ви-
кидів, що розглядаються, встановлено: максимальна при-
земна концентрація двооксиду азоту без урахування фо-
нових значень складає – 1,3 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 – 
0,54 ГДКм.р. 

Отже за результатами розрахунків розсіювання вста-
новлено наявність перевищення санітарних норм чистоти 
атмосферного повітря в межах зони житлової забудови м. 
Кременчука. Кратність перевищення складає майже 2 
ГДК. При цьому внесок досліджуваних джерел викидів – 
більше 70 %.  

ВИСНОВКИ. Експериментально доведено, що викиди 
від сукупності об’єктів, що мають власні системи індиві-

дуального газового опалення, може суттєво підвищити рі-
вень забруднення атмосферного повітря населених міст. 
Одержані результати зумовлюють необхідність розробки 
системи організаційно-технічних заходів щодо управління 
екологічною безпекою стосовно даної проблеми. 
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The article reviews current research and practical problem of assessment of individual heating systems influence on the air in the 

populated areas. The influence of individual gas heating on the state of industrial air systems is analyzed. The number of experimen-
tal studies counting the input of objects using the individual gas heating systems into the overall air pollution are performed at several 
objects of trade and service center of the city of Kremenchuk. By calculating of the values of ground concentrations of pollutants the 
real increase of air pollution in the areas of housing development is proved. 
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