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Abstract. Purpose. The purpose of the work is to evaluate the technogenic load on the air pool of the Mykolaiv region 
for a long period (2000–2018). Method. To estimate the technogenic load, the principle of calculation of the techno-
genic load (MT) module was applied. Taking into account the principle of determination of MT, the assessment of the 
level of technogenic load on the air basin was performed on the basis of the calculation of the module of technogenic 
load on the air basin (MAB), which is defined as the amount of emissions of CL into the atmospheric air in thousand 
t/km2 per year. Results. The main pollutants of the region’s atmospheric air among stationary sources over the years 
have been 3 enterprises. By 2011, there is an increase in the total amount of CL emissions with a predominant in-
crease in emissions from mobile sources, and from 2012 a gradual decrease in emissions. In the cities of the region, 
the maximum volumes of pollutants emissions from stationary sources are noted in Mykolaiv, the minimum – in the 
Ochakov and Yuzhnoukrainsk cityes. According to the list of pollutants, emissions of nitrogen, methane and carbon 
monoxide compounds (stationary sources) are dominant in the emission structure. The calculation of the MAB indicator 
for the Mykolaiv region showed its correspondence to the dynamics of pollutants emissions in the region. An analysis 
of the dynamics of the change of the MAB for individual cities of the region showed that the level of technogenic load 
in 2000–2008 in Nikolaev, Voznesensk and Pervomaisk cityes are characterized by close indicators. This indicates 
that the significant difference and small area of individual cities increases the total load on the air pool. Compared to 
the indicator of MAB in the region, the level of technogenic load on individual cities is 1–2 orders of magnitude higher. 
Scientific novelty. The scientific novelty of the work is that for the first time for the Mykolaiv region the estimation 
of anthropogenic loading on an air pool for the long-term period is made. Practical importance. The practical signifi-
cance of the work is that its results are the basis for the development of environmental recommendations for reducing 
the emissions into the atmospheric air of the region, primarily from mobile sources. They can also be introduced into 
the educational process when teaching certain disciplines of professional training in the specialties 101 “Environmental 
Science” and 183 “Environmental Protection Technologies”. 
Key words: air pool; pollutant; technogenic load module.
Анотація. Мета. Метою роботи є оцінка техногенного навантаження на повітряний басейн Миколаївської 
області за багаторічний період (2000–2018 рр.). Методика. Для оцінки техногенного навантаження був засто-
сований принцип розрахунку модуля техногенного навантаження (МТ).  З урахуванням принципу визначення 
МТ було виконано оцінку рівня техногенного навантаження на повітряний басейн на основі розрахунку модуля 
техногенного навантаження на повітряний басейн (МПБ), який визначається як обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря в тисячах т/км2 на рік.  Результати. Головними забруднювачами атмосферного 
повітря регіону серед стаціонарних джерел протяггом багатьох років є 3 підприємства. До 2011 р. зазначається 
збільшення загального обсягу викидів ЗР із переважаючим збільшенням викидів від пересувних джерел, а з 
2012 р. – поступове зменшення обсягів викидів. По містах області максимальні обсяги викидів ЗР від стаціо-
нарних джерел визначаються у місті Миколаїв, мінімальні – у містах Очаків і Южноукраїнськ. За переліком 
забруднюючих речовин переважаючими у структурі викидів є викиди сполук азоту, метану і оксиду вугле-
цю (стаціонарні джерела). Розрахунок показника МПБ для Миколаївської області показав його відповідність 
динаміці викидів забруднюючих речовин по області. Аналіз динаміки зміни МПБ для окремих міст регіону 
показав, що рівень техногенного навантаження у 2000–2008 р. у містах Миколаїв, Вознесенськ і Первомайськ 
характеризується близькими показниками. Це свідчить про те, що при суттєвій різниці і незначній площі окре-
мих міст збільшується загальне навантаження на повітряний басейн. Порівняно з показником МПБ по області 
рівень техногенного навантаження на окремі міста на 1–2 порядки вище. Наукова новизна. Наукова новизна 
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роботи полягає в тому, що вперше для Миколаївської області виконана оцінка техногенного навантаження на 
повітряний басейн за багаторічний період. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в 
тому, що її результати є основою для розробок природоохоронних рекомендацій щодо зменшення викидів в 
атмосферне повітря регіону, в першу чергу, від пересувних джерел. Також вони можуть бути впроваджені в на-
вчальний процес під час викладання окремих дисциплін фахової підготовки зі спеціальностей 101 «Екологія»  
і 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
Ключові слова: повітряний басейн; забруднююча речовина; модуль техногенного навантаження.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблема техногенного забруднення атмосфер-

ного повітря регіонів України є особливо гострою. 
Стан повітряного басейну залежить від впливу стаці-
онарних (об’єкти промисловості і теплоенергетики), 
а також пересувних джерел забруднення, з яких до-
мінуючим є автомобільний транспорт. 

У регіонах Північно-Західного Причорномор’я, 
до якого входить, в тому числі, Миколаївська область, 
внесок пересувних джерел у формування загально-
го рівня забруднення атмосфери становить до 80%. 
Саме тому задача визначення основних джерел за-
бруднення й оцінки техногенного навантаження на 
повітряний басейн регіону є актуальною для Мико-
лаївської області.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання оцінки якості атмосферного повітря і 
рівня антропогенного впливу розглядались у робо-
тах багатьох авторів. По-перше, ці питання є пред-
метом досліджень автора роботи та його співаторів. 
Так, у роботах [1–3] надано результати оцінки якості 
атмосферного повітря регіонів Північно-Західного 
Причорномор’я (ПЗП), в тому числі в м. Миколаїв за 
багаторічний період. У роботі [4] було виконано оцін-
ку техногенного навантаження на повітряний басейн 
Миколаївської області за 2012 – 2016 рр., а у роботі 
[5] узагальнені деякі результати щодо оцінки наван-
таження на повітряний басейн промислово-міських 
агломерацій ПЗП.

Деякими авторами виконані комплексні дослі-
дження рівня забруднення атмосфери регіонів Украї-
ни. Наприклад, у роботі [6] виконано загальну оцінку 
стану забруднення атмосферного повітря за вмістом 
окремих забруднюючих речовин (ЗР). У роботі [7] 
проведено класифікацію міст України за рівнем за-
бруднення атмосфери. Розглядався вміст 4 ЗР: за-
вислі речовини, оксид вуглецю, діоксид азоту і фор-
мальдегід. Так, за вмістом завислих речовин і оксиду 
вуглецю Миколаїв увійшов до групи міст України з 
допустимим рівнем забруднення атмосфери, за вміс-
том діоксиду азоту – до групи з підвищеним рівнем, 
за вмістом формальдегіду – до групи з екстремально 
високим рівнем. Також, з іншого боку, є дослідження, 
присвячені оцінці впливу забруднення атмосферного 
повітря на стан здоров’я населення [8]. За представ-
леними результатами за рівнем впливу Миколаївська 

область увійшла до безризикової зони. Що стосуєть-
ся антропогенного навантаження, цікавим є дослі-
дження авторів роботи [9]. Представлено результати 
кластерного аналізу регіонів України за рівнем антро-
погенного навантаження, в тому числі і за обсягами 
викидів ЗР. Так, Миколаївська область увійшла до пе-
реліку регіонів із низьким рівнем навантаження. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Як показав аналіз результатів досліджень щодо 
рівня антропогенного навантаження на Миколаївську 
область, наявні роботи, присвячені питанням оцінки 
навантажень загалом на довкілля регіону. Проте оцін-
ка техногенного навантаження на повітряний басейн 
окремо не виконувалась, за виключенням робіт, ви-
конаних автором.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є оцінка техногенного наванта-

ження на повітряний басейн Миколаївської області 
за багаторічний період (2000–2018 рр.). Ця робота є 
подовженням досліджень, представлених у роботах 
[4–5]. Як вихідні дані в роботі використані матеріа-
ли Регіональних доповідей про стан навколишньо-
го природного середовища і Екологічних паспортів 
Миколаївської області [10, с. 9; 11, с. 17; 12, с. 6;  
13, с. 9, 12; 14, с. 10, 12; 15, с. 8–9, 11; 16, с. 10, 13].

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для оцінки техногенного навантаження був за-
стосований принцип розрахунку модуля техноген-
ного навантаження (МТ), який визначається як сума 
вагових одиниць всіх видів відходів (твердих, рідких, 
газоподібних) промислових, сільськогосподарських 
і комунальних об’єктів за часовий проміжок – 1 рік, 
зарахована до площі адміністративного району або 
області, в межах якої розташовані ці об’єкти, що ви-
мірюються в тисячах т/км2 на рік [17, с. 254]. З ураху-
ванням принципу визначення МТ було оцінено рівень 
техногенного навантаження на повітряний басейн 
на основі розрахунку модуля техногенного наванта-
ження на повітряний басейн (МПБ), який визначається 
як обсяг викидів ЗР в атмосферне повітря в тисячах  
т/км2 на рік. Цей підхід був вже реалізований автором 
раніше. Причому показник МПБ можна розраховува-
ти окремо як для стаціонарних, так і для пересувних 
джерел. 
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Об’єктом дослідження є повітряний басейн Ми-
колаївської області, предметом дослідження – техно-
генне навантаження на повітряний басейн.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Першим етапом роботи був загальний аналіз дже-
рел антропогенного навантаження на атмосферне по-
вітря регіону. Якщо розглядати стаціонарні джерела, 
то варто зазначити, що за період дослідження пере-
лік основних стаціонарних джерел по області суттє-
во змінювався. Так, у 2000 р. до них було зараховано  
17 підприємств [18, с. 7], у 2005 р. – 14 [19, с. 22–23],  

у 2010 р. – 3 [20, с. 9], у 2015 р. – 13 [21, с. 16] і у 2018 р.    
11 підприємств області [16, с. 16]. До цього переліку 
протягом 2000–2018 рр. постійно входять ПАТ «Юг-
цемент», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», 
підприємства, що підпорядковані ПАТ «Уктрансгаз». 
Також в останні роки до цього переліку входять ДП 
НВКГ «Зоря» – «Машпроект» і ТОВ СП «Нібулон». 

На рис. 1 наведено динаміку викидів ЗР в атмос-
ферне повітря Миколаївської області у 2000–2018 рр. 
Як видно, з 2000 по 2011 рр. зазначено збільшення 
загального обсягу викидів ЗР з переважаючим збіль-
шенням викидів від пересувних джерел. З 2012 р. 
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Рис. 1. Динаміка викидів ЗР в атмосферне повітря Миколаївської області у 2000 – 2018 рр.
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Рис. 2. Динаміка викидів ЗР в атмосферне повітря по містах Миколаївської області  
у 2000–2018 рр.
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відзначається поступове зменшення обсягів викидів. 
Зазначимо, що з 2016 р. в офіційних даних відсутня 
інформація про обсяги викидів від пересувних дже-
рел, що ускладнює процес аналізу. 

Також було проаналізовано динаміку викидів ЗР 
від стаціонарних джерел по містах області (рис. 2). 
Максимальні обсяги визначаються в м. Миколаїв, що 
становить у різні роки близько 50% від загальних ви-
кидів ЗР від стаціонарних джерел по області. Друге 
місто поділяють міста Первомайськ і Вознесенськ. 
Мінімальні обсяги викидів ЗР визначаються у містах 
Очаків і Южноукраїнськ.

Якщо аналізувати обсяги викидів за видами еко-
номічної діяльності, то в останні роки найбільші об-
сяги викидів визначаються на підприємствах енерге-

тики та переробної промисловості. Також за перелі-
ком ЗР переважають у структурі викидів викиди спо-
лук азоту, метану і оксиду вуглецю (рис. 3).

Розрахунок показника МПБ проводився з урахуван-
ням даних про площу Миколаївської області та окре-
мих населених міст регіону [22]. На рис. 4 наведено 
результати розрахунку МПБ для Миколаївської області 
загалом. закономірною є відповідність розподілу по-
казника МПБ динаміці викидів ЗР по області (рис. 1).

На рис. 5 наведено динаміку зміни показника МПБ 
для окремих міст регіону. Аналіз рисунку показує, 
що рівень техногенного навантаження у 2000–2008 р. 
у містах Миколаїв, Вознесенськ і Первомайськ ха-
рактеризується близькими показниками. Тобто при 
суттєвій різниці обсягів викидів, але через незначну 

Рис. 3. Структура викидів ЗР в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 2018 р. 
[16, с. 12]

Рис. 4. Динаміка зміни показника МПБ для Миколаївської області
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площу окремих міст збільшується навантаження на 
повітряний басейн. Також близькими є показники на-
вантаження у м. Очаків в окремі роки. З 2009 р. зазна-
чається суттєва диференціація показників, оскільки 
визначалось збільшення викидів у місті Миколаїв і 
зменшення майже у всіх інших містах. Також варто 
зазначити, що порівняно з показником МПБ по області 
загалом рівень техногенного навантаження на окремі 
міста регіону на 1–2 порядки вище.  
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Аналіз попередніх публікацій, присвячених пи-
танням оцінки стану повітряного басейну Миколаїв-
ської області, показав, що більшість робіт присвячена 
питанням оцінки якості атмосферного повітря як за 
окремими показниками, так і за комплексними під-
ходами. Оцінку антропогенного навантаження прово-
дили також за комплексним підходом з урахуванням 
впливу на всі природні середовища. Нами було вико-
нано оцінку рівня техногенного навантаження на по-
вітряний басейн Миколаївської області і окремих міст 
регіону на основі розрахунку модуля техногенного 
навантаження на повітряний басейн МПБ, запропо-
нованого автором. Раніше було виконано відповідну 
роботу для регіону, проте в цьому дослідженні оцінка 
виконана за багаторічний період, що дало змогу ви-
явити окремі часові закономірності. Варто зазначити, 
що відсутність інформації про обсяги викидів від пе-
ресувних джерел суттєво звужує можливість оцінки. 
Так, однією з рекомендацій є обов’язкове включення 
до офіційних статистичних даних інформацію про 
обсяги викидів ЗР від пересувних джерел, оскільки 
це один із головних джерел забруднення атмосферно-

го повітря в Миколаївській області, а також у бага-
тьох регіонах України.

ВИСНОВКИ
У роботі проаналізовано дані щодо викидів ЗР в 

атмосферне повітря Миколаївської області за багато-
річний період (2000–2018 рр.). У результаті можна 
зробити такі висновки:

1) головними забруднювачами атмосферного 
повітря регіону серед стаціонарних джерел протягом 
багатьох років є ПАТ «Югцемент», ТОВ «Миколаїв-
ський глиноземний завод», підприємства, що підпо-
рядковані ПАТ «Уктрансгаз»;

2) до 2011 рр. зазначається збільшення загаль-
ного обсягу викидів ЗР із переважаючим збільшен-
ням викидів від пересувних джерел, а з 2012 р. – по-
ступове зменшення обсягів викидів; 

3) по містах області максимальні обсяги ви-
кидів ЗР від стаціонарних джерел визначаються у 
місті Миколаїв (близько 50% від загальних викидів 
ЗР по області), мінімальні – в містах Очаків і Южно- 
українськ;

4) за переліком ЗР переважають у структурі ви-
кидів викиди сполук азоту, метану і оксиду вуглецю 
(стаціонарні джерела);

5) розрахунок показника МПБ для Миколаївської 
області показав його відповідність динаміці викидів 
ЗР по області;

6) аналіз динаміки зміни МПБ для окремих міст 
регіону показав, що рівень техногенного навантажен-
ня у 2000–2008 р. у містах Миколаїв, Вознесенськ і 
Первомайськ характеризується близькими показни-
ками. Це свідчить про те, що при суттєвій різниці і 
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Рис. 5. Динаміка зміни показника МПБ по окремих містах Миколаївської області
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незначній площі окремих міст збільшується загальне 
навантаження на повітряний басейн. Порівняно з по-
казником МПБ по області рівень техногенного наванта-
ження на окремі міста на 1–2 порядки вище.

Представлені результати дослідження є частиною 
комплексної роботи, яка присвячена оцінці і порів-

няльному аналізу рівня техногенного навантаження 
на повітряний басейн регіонів ПЗП. Отримані ре-
зультати є основою для розробок природоохоронних 
рекомендацій щодо зменшення викидів ЗР в атмос-
ферне повітря регіону, в першу чергу, від пересувних 
джерел.
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