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Роботу присвячено еколого-експертному оцінюванню ситуації, що сформувалась у районі Північного промву-

зла м. Кременчука, до якого належать потужні підприємства-забруднювачі першого класу небезпеки. Еколого-

експертне оцінювання проведено на основі аналізу матеріалів: «Оцінка впливу на навколишнє середовище 

(ОВНС) підприємств північного промислового вузла м. Кременчук (ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька 

ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «КЗТВ», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кремен-

чук»)»; дослідження рівнів забруднення атмосферного повітря та ґрунту в зоні впливу зазначених промислових 

об’єктів; висновок громадської екологічної експертизи на ситуацію. В процесі оцінювання розроблено комплекс 

рекомендацій, спрямованих на виявлення й прогнозування очікуваного впливу на навколишнє середовище та 

забезпечення нормативного стану довкілля, на достатній захист населення й біоти від потенційно можливої 

шкоди, а також заходів із охорони, відновлення та збалансованого використання природних ресурсів. Результа-

ти наукової еколого-експертної оцінки свідчать про повноту матеріалів, що обґрунтовують вплив вищезазначе-

них промислових об’єктів на стан забруднення атмосферного повітря міста Кременчука, в цілому достатній об-

сяг результатів моніторингових спостережень за якістю атмосферного повітря, а також ґрунтовність і ефектив-

ність запропонованих рекомендацій, спрямованих на мінімізацію та запобігання потенційно можливих негатив-

них наслідків впливу на навколишнє природне середовище, відповідно до чинного екологічного законодавства 

України. 

Ключові слова: атмосферне повітря, екологічна небезпека, еколого-експертна оцінка, довкілля, промислові 

об’єкти. 
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Работа посвящена эколого-экспертной оценке ситуации, сложившейся в районе Северного промузла 

г. Кременчуга, в который входят крупные предприятия-загрязнители первого класса опасности. Эколого-

экспертная оценка проведена на основе анализа материалов «Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) предприятий северного промышленного узла г. Кременчуг (ОАО «Укртатнафта», филиал Кременчуг-

ская ТЭЦ ОАО «Полтаваоблэнерго», ОАО «КЗТУ», промывочно-пропарочная станция ОП «Вагонное депо 

Кременчуг»)»; исследования уровней загрязнения атмосферного воздуха и почвы в зоне влияния указанных 

промышленных объектов; заключение общественной экологической экспертизы на ситуацию. В процессе оцен-

ки разработан комплекс рекомендаций, направленных на выявление и прогнозирование ожидаемого воздейст-

вия на окружающую среду и обеспечение нормативного состояния окружающей среды, на достаточную защиту 

населения и биоты от потенциально возможного ущерба, а также мероприятий по охране, восстановлению и 

сбалансированного использования природных ресурсов. Результаты научной эколого-экспертной оценки свиде-

тельствуют о полноте материалов, обосновывающих влияние вышеупомянутых промышленных объектов на со-

стояние загрязнения атмосферного воздуха города Кременчуга, в целом достаточный объем результатов мони-

торинговых наблюдений за качеством атмосферного воздуха, а также основательность и эффективность пред-

ложенных рекомендаций, направленных на минимизацию и предотвращения возможных негативных последст-

вий воздействия на окружающую среду в соответствии с действующим экологического законодательства. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, экологическая опасность, эколого-экспертная оценка, окружающей 

среды, промышленные объекты. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Державна екологіч-

на експертиза є невід’ємним етапом діючого на сьо-

годні в Україні підходу до оцінювання впливу певної 

діяльності на довкілля, а також – оцінювання еколо-

гічних ситуацій, що вже склались [1]. Практично ви-

сновки державної екологічної експертизи ґрунту-

ються на висновках наукової екологічної експерти-

зи, що проводилась на контрактній основні іншими 

установами (наприклад, інститутами чи приватними 

фірмами), які власне і надають свої експертні висно-

вки. Варто зазначити, що такий підхід не відповідає 

європейській концепції оцінки впливу на довкілля 

[1–3], однак включно до 18.12.2017 державна еколо-

гічна експертиза є невід’ємним елементом дозвіль-

ної екологічної системи в нашій країні. Враховуючи 

вищезазначене, наукова екологічна експертиза про-

водиться фахівцями закладів вищої освіти та науко-

вих установ, висновки такої експертизи мають нау-

ково обґрунтованій рекомендації, що базуються на 

усебічному критичному аналізі проектної інформа-

ції, чи матеріалів, які описують певну екологічну си-

туацію [4].  

Отже, предметом даної наукової еколого-

експертної оцінки є матеріали проекту «Екологічна 
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ситуація, що склалась у районі Північного промвуз-

ла м. Кременчука, до якого належать потужні підп-

риємства-забруднювачі (ПАТ «Укртатнафта», філія 

Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ 

«КЗТВ», промивально-пропарювальна станція ВП 

«Вагонне депо Кременчук» та ін.)», який виконано в 

2017 році ТОВ «НТЦ «Промекологія». Підставою 

для еколого-експертного оцінювання проекту є: 

– «Програма заходів (дій) з метою недопущення 

перевищення нормативів гранично допустимих ви-

кидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

в м. Кременчук», яка затверджена рішенням Кре-

менчуцької міської ради Полтавської області XVII 

сесії VII скликання від 22 грудня 2016 року; 

– рішення виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради Полтавської області №1159 від 30 жов-

тня 2017 року про проведення державної екологічної 

експертизи (в т.ч. громадської) екологічної ситуації, 

що склалась у районі Пів-нічного промвузла м. Кре-

менчука; 

– природоохоронне законодавство України. 

Зміст розглянутої документації: 

1) «Оцінка впливу на навколишнє середовище 

(ОВНС) підприємств північного промислового вузла 

м. Кременчук (ПАТ «Укртатнафта», філія Кремен-

чуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ 

«КЗТВ», промивально-пропарювальна станція ВП 

«Вагонне депо Кременчук»)» (виконавець – ТОВ 

НТЦ «Промекологія»); 

2) Дослідження рівнів забруднення атмосферного 

повітря та ґрунту (виконавці: лабораторія спостере-

жень за забрудненням атмосферного повітря м. 

Кременчука Полтавського обласного центру з гід-

рометеорології (ЛСЗА); пересувна муніципальна 

екологічна лабораторія (ПМЕЛ) в місті Кременчук; 

Кременчуцький міськрайонний відокремлений під-

розділ лабораторних досліджень (МВПЛД) ДУ 

«Полтавський обласний лабораторний центр Мініс-

терства охорони здоров’я України»; лабораторії 

Державної Установи «Інститут громадського здо-

ров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»); 

3) Висновок громадської екологічної експертизи 

(виконавець – ГО «Товариство охорони природи м. 

Кременчука»). 

Метою роботи є наукова еколого-експертна оцін-

ка екологічної ситуації, що склалась у районі Півні-

чного промвузла м. Кременчука, до якого належать 

потужні підприємства-забруднювачі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Мі-

сто Кременчук є техногенно навантаженою урбосис-

темою, потужні промислові об’єкти якої спричиня-

ють значний негативний вплив на компоненти до-

вкілля, у тому числі – за рахунок викидів забрудню-

ючих речовин [5]. Близько 95 % викидів промисло-

вих підприємств міста припадає на дев’ять з них: 

ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «Кременчуцький завод 

технічного вуглецю», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ 

«Полтаваобленерго», ПрАТ «Кременчуцький коліс-

ний завод», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Кременчуць-

кий сталеливарний завод», ПАТ «Крюківський ваго-

нобудівний завод», ПАТ «Кредмаш». 

До Кременчуцької міської ради та її виконавчого 

комітету з 2016 року надходять численні скарги сто-

совно різкого погіршення якості атмосферного пові-

тря в районі впливу підприємств північного промис-

лового вузла, зокрема ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ 

«Кременчуцький завод технічного вуглецю» (надалі 

ПрАТ «КЗТВ»), промивально-пропа-рювальної ста-

нції ВП «Вагонне депо Кременчук», філії Кременчу-

цька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго». У скаргах кон-

статується наявність гострого неприємного запаху 

нафтопродуктів, сірководню та інших хімічних до-

мішок «запах сажі» у повітрі, погіршення стану здо-

ров’я. Основна частина звернень припадала на пері-

од з кінця травня по серпень місяць. 

Ситуація ускладнюється недосконалістю існую-

чої системи екологічного моніторингу атмосферного 

повітря, що виявляється у неможли-вості формуван-

ня обґрунтованих організаційно-управлінських рі-

шень щодо корегування екологічних ситуацій [6, 7].  

Житлова забудова району «Молодіжне» м. Кре-

менчука від підприємств північного промислового 

вузла, знаходиться на відстані: 

 ПАТ «Укртатнафта» – 2000 м; 

 ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вугле-

цю» – 2000 м; 

 філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваоблене-

рго» – 2400 м; 

 промивально-пропарювальної станції ВП «Ва-

гонне депо Кременчук» – 700 м. 

Проведений аналіз технологічних процесів на пі-

дприємствах Північного промислового вузла міста 

Кременчука показав, що усі об’єкти мають процеси 

термічного розкладання органічної сировини. При 

цьому не зрозуміло, чому у переліку речовин, що 

присутні у викидах філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ 

«Полтаваобленерго» відсутні стійку органічні забру-

днювачі та фенол. 

Стислий аналіз природоохоронних заходів, пе-

редбачених дозвільними документами не дає відпо-

віді на стан їх реалізації адже усі вони заплановані 

на період до 31.12.2017 року. 

Також, встановлено, що у переліку відходів ПАТ 

«Укртатнафта» є значні обсяги без визначення класу 

небезпеки. 

Починаючи з 2016 року значно збільшилась кіль-

кість скарг, що надходять до Кременчуцької міської 

ради та її виконавчого комітету стосовно забруднен-

ня атмосферного повітря підприємствами північного 

промислового вузла, зокрема, гострого неприємного 

запаху нафтопродуктів, сірководню та інших хіміч-

них домішок у повітрі, погіршення стану здоров’я. 

Основна частина скарг припадає на період з кінця 

травня по серпень місяць і значна кількість їх надхо-

дить від мешканців мікрорайону «Молодіжне».  

З метою визначення суб’єктивної оцінки впливу 

функціонування об’єктів Північного промвузла на 

умови проживання людей в зоні його впливу були 

ро-зроблені анкети для населення.  

Анкета складалась з 20 питань із декількома за-

пропонованими варіантами відповідей. Аналіз даних 

опитування мешканців м. Кременчук дозволив вста-
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новити спільні ознаки, властиві усім віковим групам: 

переважна більшість опитаних незалежно від статі 

стурбована екологічною ситуацією в місті (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

             І                                               ІІ 

Рисунок 1 – Оцінка респондентами екологічної  

ситуації в місті (І) та ступінь екотривожності насе-

лення (ІІ) 

 

Виявлені деякі територіальні особливості щодо 

стурбованості екологічною ситуацією у місті. Зок-

рема, найбільша ступінь екотривожності характерна 

для мешканців району Молодіжний, який територіа-

льно межує з промисловим вузлом міста (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Порівняльна оцінка благополуччя  

екологічного стану міста загалом і району  

Молодіжний 

 

Найнебезпечнішими факторами забруднення на-

вколишнього середовища більшість вважали забру-

днення атмосферного повітря промисловими відхо-

дами. Також небезпечними чинниками вважали під-

вищений вміст шкідливих речовин в продуктах хар-

чування, забруднення води і ґрунту (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3 – Розподіл антропогенних факторів  

забруднення навколишнього середовища в місті 

 

Більшість опитаних зазначили наявність диском-

форту від функціонуючих в місті промислових 

об’єктів. Основна причина дискомфорту – наявність 

постійного неприємного запаху (більше 80 % опита-

них вказали на це) (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Основні причини дискомфорту 

 населення, % (за віковою категорією опитаних)  
 

Як наслідок дискомфорту, має місце обмеження 

побутової діяльності мешканців міста (неможливо 

ефективно провітрювати помешкання), недостатнє 

перебування на свіжому повітрі; неможливість ефек-

тивно займатись спортом на відкритих спортивних 

майданчиках тощо. 

Додатково фахівцями Державної Установи «Ін-

ститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва 

НАМН України» було проведено аналіз рівнів по-

ширеності захворювань дорослого населення 

м. Кременчук на основі даних наданих Управлінням 

охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчу-

цької міської ради Полтавської області. Даним 

Управлінням надано інформацію по поширеності та 

захворюваності населення м. Кременчука по деяким 

діагнозам згідно форми 12 «Звіт про захворювання, 

зареєстровані у хворих, які проживають у районі об-

слуговування лікувально-профілактичного закладу». 

Проведений аналіз дозволив встановити зростан-

ня даних показників у період з 2012 по 2016 р., за 

такими хворобами як алергічний риніт (у 1,1 рази), 

хронічний бронхіт (в 1,3 рази), бронхіальна астма (у 

1,3 рази). При аналізі динаміки рівнів поширеності 

дитячого населення достовірних змін не спостеріга-

лось. Перевищення рівнів поширеності відносно об-

ласного показника відмічалось по бронхіальній аст-

мі – на 13,4 % та по обструктивним хворобам легень 

– на 46,9 %.   

Аналіз рівнів первинної захворюваності доросло-

го населення дозволив встановити поступове зрос-

тання алергічного риніту (у 1,3 рази) та хронічного 

бронхіту (у 12 разів) – у порівнянні з 2012 р.; пере-

вищення середньообласного показника по алергіч-

ному риніту – на 3,3 %, по хронічному бронхіту – 

6,1 %; по бронхіальній астмі – на 0,7 %; по обструк-

тивним хворобам легень – на 6,3 %.  

Серед дитячого населення відмічалось значне 

зростання рівнів захворюваності алергічним ринітом 

(в період з 2012 по 2015 р. майже в 11 разів), хроніч-

ним бронхітом – в 3 рази. На фоні відсутності зрос-

тання рівнів захворюваності відмічалось переви-

щення середньообласних рівнів захворюваності на 

бронхіальну астму.  

Таким чином, серед дорослого і дитячого насе-

лення відмічається поступове зростання рівнів по-

ширеності і захворюваності на алергічний риніт, 

хронічний бронхіт, бронхіальну астму.  

м. Кременчук

відносно 
благополу
чний

неблагопо
лучний 

благополу
чний

район Молодіжний

відносно 
благополу
чний

неблагопо
лучний

благополу
чний
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З метою визначення складу і концентрацій речо-

вин, забруднюючих атмосферне повітря міста та ос-

новних джерел їх викидів протягом 2017 року фахі-

вцями спеціалізованих лабораторій було здійснено 

ряд досліджень стану забруднення атмосферного 

повітря та ґрунту в зоні впливу північного промис-

лового вузла м. Кременчук. 

За результатами дослідження рівнів забруднення 

атмосферного повітря та ґрунту встановлено:  

1. Постійне спостереження за станом атмосфер-

ного повітря міста проводиться Лабораторією спо-

стережень за забрудненням атмосферного повітря  

м. Кременчука Полтавського обласного центру з гі-

дрометеорології (надалі ЛСЗА) на 4-х стаціонарних 

постах (ПСЗ), які розташовані за адресами: 

– ПСЗ № 1 – вул. Молодіжна, 9;  

– ПСЗ № 2 – вул. Лікаря О. Богаєвського (40 – 

річчя Жовтня), 2; 

– ПСЗ № 4 – вул. Шевченка, 22/30; 

– ПСЗ № 5 – вул. І. Приходька, 89. 

Лабораторія спостережень за забрудненням ат-

мосферного повітря м. Кременчука проводить спо-

стереження на 4 стаціонарних постах. 

Відбір проб здійснювався 2 – 4 рази на добу, 6 

днів на тиждень (з понеділка по суботу, неділя та 

святкові дні – вихідні). Визначались 10 забруднюю-

чих домішок. Основні – пил, ангідрид сірчистий (ді-

оксид сірки), оксид вуглецю, діоксид  азоту. Специ-

фічні – сульфати, оксид азоту, фенол, сажа, аміак, 

формальдегід. Відбиралися проби на визначення 

вмісту 8-ми важких металів (кадмій, залізо, марга-

нець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк) та 

бенз(а)пірену на двох постах міста (ПСЗ № 1,  

ПСЗ № 4). 

За I півріччя 2017 року відібрано 12022 проби 

атмосферного повітря. Аналіз результатів спостере-

жень за цей період свідчить, що загальний рівень за-

бруднення міста за індексом забруднення (ІЗА) ха-

рактеризувався як підвищений. Загалом по місту 

пріоритетними домішками, які зумовлювали забруд-

нення атмосферного повітря, виявились формальде-

гід, пил, діоксид азоту, фенол, аміак. Індекс забруд-

нення по цим домішкам склав 6,0. 

Результати спостережень показали, що середній 

концентрації забруднювальних речовин у I півріччі в 

цілому по місту перевищували норму по пилу в 1,4 

рази та формальдегіду в 2,2 рази. Середній вміст су-

льфатів склав 0,012 мг/м
3
. 

Максимальні  з разових концентрацій перевищу-

вали ГДК м.р.: 

 по пилу в 2,4 рази на ПСЗ № 2 у січні, 

 фенолу в 2,8 рази  на ПСЗ № 4 у травні, 

 формальдегіду в 1,08 рази на ПСЗ № 4 у чер-

вні. 

Загалом по місту повторюваність випадків з кон-

центрацією, що перевищувала максимально разову 

ГДК по пилу становила 1,4 %, фенолу – 0,9 %, фор-

мальдегіду – 0,1 %. 

Випадків високого забруднення (ВЗ) та екстре-

мально-високого (ЕВЗ) за цей період не зафіксовано. 

 

2. Здійснювались планові та позапланові опера-

тивні виїзди пересувної муніципальної екологічної 

лабораторії (ПМЕЛ). Оцінювання фактичного рівня 

забруднення атмосферного повітря проводилось 

шляхом співставлення показника забруднення з від-

повідними ГДК м.р. речовин у повітрі населених 

міст. 

Контролювалося 13 забруднюючих компонентів 

приземного шару атмосфери, які вносять найбіль-

ший вклад в забруднення атмосферного повітря міс-

та, а саме: оксид вуглецю (CO), оксид азоту (NO), 

діоксид азоту (NO2), сірчистий ангідрид (SO2), сір-

ководень (Н2S), метан (CH4), метилмеркаптан 

(H3SH), формальдегід (CH2O), аміак (NH3), пил (не-

диференційований за складом), сума вуглеводнів 

(∑СnHm) та радіаційний фон, а саме гамма та бета 

випромінення. 

За показником діоксид азоту зафіксовані неодно-

разові перевищення ГДК м.р. (на рівні до трикрат-

ного перевищення нормативу) на транспортних ма-

ршрутних точках спостережень, що зумовлює пере-

важаючий внесок автотранспорту у загальний рівень 

забруднення атмосферного повітря. 

3. Моніторингові дослідження атмосферного по-

вітря проводились в 8-ми постійних точках міста, 

що передбачені планами ДУ «Полтавський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» та Кременчуць-

кого підрозділу лабораторних досліджень. 

Дослідження в кожній точці проводились щомі-

сячно, починаючи з березня по листопад. За 7 міся-

ців 2017 року проведено 320 досліджень, в тому чи-

слі з перевищенням по окремих хімічних речовинах 

вище ГДК – 8. Перевищення спостерігалися: 

 проспект Лесі Українки, житлова забудова 

район 4-ї поліклініки – 20.07.17 р. – по пилу в 1,32 

рази (0,66 мг/дм³); 

 вул. Небесної Сотні – вул. Першотравнева 

(район будинку № 3 по вул. Небесної Сотні) – 2 рази 

по фенолу 19.06.17 р. – в 1,3 (0,013 мг/дм³), 05.07.17 р. 

– в 1,7 рази (0,017 мг/дм³); 

 вул. В. Пугачова – вул. Київська (район буди-

нку № 63 по вул. Київській) – по пилу 3.04.17 р. – в 

1,3 рази (0,65мг/дм³), 3.07.17 р. – по формальдегіду в 

1,4 рази (0,04 мг/дм³), фенолу в 1,5 рази (0,015 

мг/дм
3
); 

 вул. Бетонна, 124/2, по фенолу – 2 рази 

24.04.2017 р. – в 1,5 рази (0,015 мг/дм³), 10.05.17 р. – 

в 1,8 рази (0,018 мг/дм³). 

При розрахунку коефіцієнта комбінованої дії 

(ККД) шкідливих речовин, а саме сірчистого ангід-

риду, вуглецю оксиду, азоту діоксиду та фенолу 

встановлено, що ККД (допустиме значення <1,0) пе-

ревищує допустимі норми по пр. Лесі Українки, 65 

навпроти 4-ї поліклініки (4 випадки) та складає – 

1,16, 1,29, 1,36, 1,56; в житловій забудові по вул. Бе-

тонній, 124/2, (3 випадки) – 1,19, 1,56,1,64; по вул. 

Небесної Сотні – вул. Першотравнева район будинку 

№3 по вул. Небесної Сотні – (3 випадки) – 1,41, 1,87, 

2,49; вул. В. Пугачова – вул. Київська район будинку 

№ 63 по вул. Київській ( 2 випадки) – 1,56, 2,23; по 

вул. Манагарова, 16а в зоні можливого впливу  
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ПАТ «КВБЗ» та ПАТ «СЛЗ» ( 3 випадки)– 1,11, 1,33, 

1,74; пров. Тецівський, 2, 1000 м від ПАТ «Укртат-

нафта» (4 випадки) – 1,16, 1,28, 1,47, 1,61; пров. 

Фруктовий, 28 100м від ПАТ «Кредмаш» (4 випад-

ки) – 1,39, 1,43, 1,47,1,51. 

Крім моніторингових досліджень проведені дос-

лідження атмосферного повітря за дорученням ви-

конавчого комітету Кременчуцької міської ради в 

зв’язку з масовими скаргами громадян міста (особ-

ливо район «Молодіжне»), в тому числі у вечірній та 

нічний час доби. 

Виконано 120 досліджень повітря, з перевищен-

ням ГДК – 10, з них 5 на селищі Молодіжному. Пе-

ревищення ГДК спостерігалися: 

 проспект Лесі Українки 1/10 –  09.06.2017 р – 

по сірководню в 1,37 рази  (0,011 мг/дм³), по фенолу 

в 1,5 рази (0,015 мг/дм³); 

 проспект Лесі Українки, 54, 24.07.17 р. – по 

фенолу в 1,1 рази (0,011мг/дм³); 

 межа санітарно-захисної зони ПАТ «КЗТВ» 

1000м біля Свіштовського кладовища – 09.06.17 р – 

по сірководню в 1,6 рази (0,013мг/дм³), по фенолу в 

1,7 рази ( 0,017мг/дм³); 

 вул. Володимира Великого, 68 – 15.07.2017 р 

– по фенолу в 1,7 рази (0,017мг/дм³); 

 район підприємства «Квіти Кременчука» – 

17.07.2017 р. – по фенолу в 1,5 рази (0,015мг/дм³), та 

в 1,7 рази (0,017мг/дм³); 

 ФОП «Височін» – 19.05.17 р. – по сірководню 

в 1,12 рази (0,009мг/дм³); 

 вул. Крупської, 46/1 район «Паперової фабри-

ки»  15.06.17 р. – по аміаку в 1,65 рази (0,33мг/дм³). 

Таким чином, згідно проведеного аналізу та роз-

рахунків встановлено перевищення як фактичної 

концентрації окремих хімічних речовин відносно 

ГДК, так і коефіцієнт комбінованої дії хімічних ре-

човин в атмосферному повітрі, що негативно впли-

ває на здоров'я людей та якість життя в забруднено-

му атмосферному повітрі. 

4. Згідно досліджень проведеними фахівцями ін-

ституту встановлено, що: Північний промисловий 

вузол м. Кременчук, до складу якого входять Філія 

Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», Кре-

менчуцький завод технічного вуглецю, Підприємст-

во ПАТ «Укртатнафта», ППС Кагамлицька ВП «Ва-

гонне депо Кременчук» є потужним джерелом за-

бруднення атмосферного повітря вуглеводнями, по-

ліциклічними ароматичними вуглеводнями, вклю-

чаючи сполуки антраценового ряду, які мають вира-

жений специфічний запах. 

Аналіз протоколів «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва 

НАМНУ» свідчить: 

В зимовий період – було визначено концентрації 

поліциклічних ароматичних вуглеводнів 

(бенз(а)пірену, аценафтену, нафталіну, антрацену, 

пірену) та важких металів (свинцю, хрому, кадмію, 

ванадію). Встановлено перевищення ГДК по 

бенз(а)пірену. Концентрації інших шкідливих не пе-

ревищували відповідні ГДК. 

 

 

У весняний період – було визначено концентрації 

поліциклічних ароматичних вуглеводнів 

(бенз(а)пірену, аценафтену, нафталіну, антрацену, 

пірену) та важких металів (свинцю, хрому, кадмію, 

ванадію). Встановлено перевищення ГДК по 

бенз(а)пірену, пірену, ванадію. Концентрації інших 

шкідливих не перевищували відповідні ГДК. 

У літній період – було визначено концентрації 

поліциклічних ароматичних вуглеводнів 

(бенз(а)пірену, аценафтену, нафталіну, антрацену, 

пірену) та важких металів (свинцю, хрому, кадмію, 

ванадію). Встановлено перевищення ГДК по 

бенз(а)пірену та свинцю. Концентрації інших шкід-

ливих не перевищували відповідні ГДК. 

В осінній період – було визначено концентрації 

поліциклічних ароматичних вуглеводнів 

(бенз(а)пірену, аценафтилена, нафталіну, антрацену, 

пірену, флуорантену, бенз(а,h)антрацену, 1,12-

бензперілену, бенз(b)флуорантену), бензину, вугле-

воднів граничних (С12-С19) та важких металів (сви-

нцю, хрому, кадмію, ванадію). Встановлено переви-

щення ГДК по бенз(а)пірену, бензину, вуглеводнів 

граничних (С12-С19), а концентрація пірену – на рі-

вні ГДК. Концентрації інших шкідливих не переви-

щують відповідні ГДК. 

Проведеними натурними дослідженнями встано-

влено, що в атмосферному повітрі в зоні впливу Пі-

внічного промислового вузла має місце стабільне 

перевищення ГДК бенз(а)пірену, який є індикатором 

присутності поліциклічних ароматичних вуглевод-

нів. Крім того виявлені високі концентрації бензант-

рацену. Відібрані снігові проби дозволили визначити 

орієнтовне щодобове надходження бенз(а)пірену в 

розмірі 0,002 мкг на 1 м
2
 території. Ця величина сві-

дчить про значне і постійне забруднення атмосфер-

ного повітря досліджуваної території поліциклічни-

ми ароматичними вуглеводнями. Відносно високі 

концентрації ванадію, виявлені у пробах атмосфер-

ного повітря, снігу та ґрунту. 

Всі проби повітря відібрані в районі впливу підп-

риємств північного промислового вузла містять ре-

човини, які мають специфічний запах характерний 

для різних хімічних речовин (ПАВ та інші вуглевод-

ні), та підтверджують їх присутність в викидах усіх 

підприємств. 

Для оцінки вкладу підприємств в забруднення 

атмосферного повітря проаналізовано обсяги сумар-

них викидів забруднюючих речовин підприємствами 

по роках та згідно обґрунтовуючих документів.  

Варто зазначити, що показники валових викидів, 

вказані, для більш реальної оцінки вкладу без ураху-

вання парникових газів (а саме: вуглецю діоксид та 

діоксид азоту [N2O]), оскільки дані речовини відсут-

ні в обґрунтовуючих документах ПАТ «Укртатнаф-

та». При цьому варто зазначити, що обґрунтовуючі 

документи розробляються на проектні показники, 

які визначаються самими підприємствами. 

Динаміку змін обсягів валових викидів вищеза-

значених об’єктів представлено на рис. 5.  
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Рисунок 5 – Зведені фактичні сумарні викиди  

по підприємствам за 2012-2016 р.р., т/рік 

 

Аналіз діаграми фактичних сумарних викидів по 

підприємствам за 2012-2016 р.р. свідчить про насту-

пне: 

 за останні п’ять років спостерігається тенден-

ція збільшення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу міста від Філії Кременчуцької ТЕЦ та 

ПрАТ «КЗТВ»; 

 без врахування парникових газів кількість ви-

кидів забруднюючих речовин ПАТ «Укртатнафта» в 

порівнянні з 2012 роком зменшилася, але необхідно 

зауважити, що все одно за кількістю викидів за 2016 

рік підприємство значно перевищує показники по 

іншим об’єктам та входить до списку 100 об'єктів, 

які є найбільшими забруднювачами довкілля  по ви-

кидах в атмосферне повітря. 

Для оцінки фактичної кількості відходів, що утво-

рилися на об’єктах, інформацію зведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Обсяги відходів, які утворилися  

в результаті роботи підприємств в 2016 році, т/рік 

Найменування 

підприємства 

Обсяги відходів, т/рік 

1 

клас 

небе-

зпеки 

2 

клас 

небе-

зпеки 

3 

клас 

небе-

зпеки 

4 

клас 

небе-

зпеки 

Без 

класу 

небе-

зпеки 

ПАТ «Укрта-

тнафта» 
1,258 0 

100, 

676 

6089,

586 

1673,

601 

Філія Кре-

менчуцька 

ТЕЦ ПАТ 

«Полтаваоб-

ленерго» 

0,864 2,746 
3852,

509 
959,977 - 

ПрАТ «Кре-

менчуцький 

завод техніч-

ного вуглецю» 

0,286 0,532 
451, 

668 
207,986 - 

Промивально-

пропарюваль-

на станція 

0,180 3,445 
275, 

876 
92,509 - 

 

Загалом за результатами проведено аналізу вста-

новлено: 

1. Аналіз результатів анкетування суб’єктивно, 

однак чітко вказує, що чинники зовнішнього негати-

вного впливу, а саме – погіршення якості атмосфер-

ного повітря є визначальними у визначенні рівня 

благополуччя населення. При цьому рівень захво-

рюваності населення міста на хвороби певних нозо-

логічних груп є значно вищим за середній рівень по 

Полтавській області. 

2. Результати моніторингових досліджень як ре-

жимних (на ПСЗ) так і оперативних (на межах СЗЗ) 

не дозволяють чітко та однозначно встановити пере-

важаючий внесок об’єктів впливу різного генезису 

(підприємства, транспорт тощо) у формування зага-

льного рівня зафіксованих перевищень ГДК вищеза-

значених речовин. Між тим результати вимірювань 

концентрацій забруднювачів у періоди найбільшої 

кількості звернень громадян (результати спостере-

жень відокремлений підрозділ лабораторних дослі-

джень (МВПЛД) дозволяють стверджувати, що ска-

рги мешканців міста є обґрунтованими з точки зору 

фіксації перевищень гігієнічних нормативів чистоти 

атмосферного повітря за сірководнем та фенолом. 

3. Результати лабораторного аналізу проб, відіб-

раних фахівцями «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 

свідчать про наявність значного рівня екологічної 

небезпеки, сформованої забрудненням атмосферно-

го повітря і ґрунтів стійкими органічними забруд-

нювачами та важкими металами у зоні безпосеред-

нього впливу підприємств Північного промвузла. 

4. Аналіз динаміки валових викидів підприємств 

промвузла вказує на їх стабільне зростання на ТЕЦ 

та КЗТВ, що обумовлює необхідність більш деталь-

них досліджень природи формування забруднення 

атмосферного повітря у зонах сельбищної забудови 

північної частини міста Кременчук, а також поси-

лення контролю за станом виконання природоохо-

ронних заходів на цих об’єктах.  

5. Встановлення фактів відсутності в обґрунто-

вуючих документах ПАТ «Укртатнафта» речовин: 

вуглецю(2)оксид та азоту(1)оксид, а також наявності 

1673,601 тон на рік відходів без визначення класу 

небезпеки обумовлює необхідність корегування до-

звільно-обґрунтовуючої документації. 

ВИСНОВКИ. На підставі ґрунтовного аналізу 

представлених на експертизу матеріалів встановле-

но: 

1. Усі проби повітря відібрані в районі впливу пі-

дприємств Північного промислового вузла містять 

речовини, які мають специфічний запах характер-

ний для різних хімічних речовин (ПАВ та інші вуг-

леводні), та підтверджують їх присутність в викидах 

усіх підприємств. Але необхідно зазначити, що вони 

не вказані в дозволах на викиди деяких підприємств. 

Єдиним об’єктом, викиди якого можна віддиферен-

ціювати є ПрАТ «Кременчуцький завод технічного 

вуглецю» для якого індикатором викидів є вуглевод-

ні антраценового ряду. У Кременчуцького заводу 

технічного вуглецю в дозволі на викиди враховано 

ці речовини в повному переліку. Відносно високі 

концентрації ванадію, виявлені у пробах атмосфер-

ного повітря, снігу та ґрунті найбільш ймовірно є 

наслідками викидів підприємств північного промис-

лового вузла. В дозволах на викиди двох підпри-

ємств враховано викиди ванадію, а саме Кременчу-
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цької ТЕЦ (при її роботі на мазуті) та ПАТ «Укртат-

нафта» (нагрівання нафти, нагрівання мазуту, нагрі-

вання газо-сировинної суміші). Крім того, ванадій 

може міститись у кам’яновугільній смолі, яка вико-

ристовується на Кременчуцькому заводі технічного 

вуглецю.  

Рекомендовано провести уточнення та за необ-

хідності внести зміни до переліку речовин, які вики-

даються стаціонарними джерелами підприємств Пі-

внічного промвузла міста. 

2. Аналіз заходів щодо скорочення викидів за-

бруднюючих речовин підприємств Північного пром-

вузла виявив термін їх виконання до 31.12.2017 (по 

ПАТ «Укртатнафта» та ПрАТ «Кременчуцький завод 

технічного вуглецю»), відсутність чітко визначеного 

заходу (Філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтавао-

бленерго») або взагалі їх відсутність (Промивально-

пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кремен-

чук»). 

Рекомендовано підприємствам Північного пром-

вузла переглянути перелік і виконання існуючих 

природоохоронних заходів та додаткові заходи або 

зобов’язання, які вони на себе беруть. 

3. Оскільки дослідження проводилися лише в са-

нітарно-захисних зонах підприємств та опрацьову-

валася інформація, надана самими підприємствами 

вважаємо за необхідне рекомендувати провести дос-

лідження з доступом відповідних організацій до 

конкретних промислових підприємств для додатко-

вого поглибленого вивчення виробництв та джерел 

викидів з метою встановлення внеску забруднення 

кожного підприємства Північного промвузла. 

4. Результати наукової еколого-експертної оцінки 

проекту «Екологічна ситуація, що склалась у районі 

Північного промвузла м. Кременчука, до якого нале-

жать потужні підприємства-забруднювачі (ПАТ 

«Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ 

«Полтаваобленерго», ПАТ «КЗТВ», промивально-

пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кремен-

чук» та ін.)» свідчать про повноту матеріалів, що об-

ґрунтовують вплив вищезазначених промислових 

об’єктів на стан забруднення атмосферного повітря 

міста Кременчука, в цілому достатній обсяг резуль-

татів моніторингових спостережень за якістю атмо-

сферного повітря, а також ґрунтовність і ефектив-

ність запропонованих рекомендацій, спрямованих на 

мінімізацію та запобігання потенційно можливих не-

гатив-них наслідків впливу на навколишнє природне 

середовище, відповідно до чин-ного екологічного 

законодавства України. Тому колектив учених у від-

повідній галузі науки рекомендує матеріали проекту 

до погодження. 
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SCIENTIFIC ENVIRONMENTAL AND EXPERT ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION 

IN PARTS OF NORTHERN INDUSTRIAL JUNCTION OF KREMENCHUK 

V. Bakharev, O. Kortsova, O. Kharlamova, V. Voloshyna 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: v.s.baharev@gmail.com 

Purpose. To analyze environmental and expert assessment of the situation that is formed in Kremenchuk North in-

dustrial junction, which includes powerful polluters of the first class of danger. Methodology. The environmental as-

sessment has been conducted on the basis of the analysis of the materials: "Environmental Impact Assessment (EIA) of 

the enterprises of the northern industrial junction of Kremenchuk (PJSC "Ukrtatnafta", a branch of the Kremenchug 

CHPP, PJSC "Poltavaoblenergo", PJSC "KPTC", Wash and Steam Station "Car depot Kremenchuk")"; study of levels 

of pollution of atmospheric air and soil in the zone of influence of these industrial objects; conclusion of the public eco-

logical examination on the situation. Results. In the evaluation process a set of recommendations aimed at identifying 

and forecasting the expected impact on the environment and ensuring environmental regulation has been developed in 

order to adequate protection of the population and biota from the potential damage and measures of protection, restora-

tion and sustainable use of natural resources. Practical value. The results of the scientific ecological expert assessment 



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2017 (106) 

108 

show the completeness of the materials substantiating the influence of the above mentioned industrial objects on the 

state of air pollution of the town of Kremenchuk, in general, the sufficient amount of the results of monitoring observa-

tions on the quality of atmospheric air, as well as the thoroughness and effectiveness of the proposed recommendations 

aimed at minimizing and prevention of potentially possible negative consequences of the impact on the environment, in 

accordance with the current environmental legislation of Ukraine. References 7, tables 1, figures 5.  

Key words: atmospheric air, environmental danger, environmental expert assessment, environment, industrial ob-

jects. 
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