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ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ  

ДОВКІЛЛЯ АГРОСФЕРИ В ЗОНІ ВПЛИВУ УРБОСИСТЕМ 

 

У статті розглянута  методологія оцінки ризику для здоров’я населення 

агросфери в зоні впливу урбосистеми, проведена якісна та кількісна оці-

нка ризиків для здоров’я населення урбосистеми від забрудненя атмос-

ферного повітря (канцерогенні та не канцерогенні) та питної води. Вста-

новлено, що для кількісної оцінки ризику, що формується для здоров’я 

населення агросфери в зоні впливу урбосистеми необхідно проводити до-

даткові дослідження.  

Ключові слова: урбосфера, агросфера, екологічний ризик, забруднення 

атмосферного повітря, питна вода.  

 

В статье рассмотрена методология оценки риска для здоровья населения 

агросферы в зоне влияния урбосистем, проведена качественная и коли-

чественная оценка рисков для здоровья населения урбосистемы от за-

грязнения   атмосферного воздуха ( канцерогенные, неканцерогенные) и 

питьевой воды. Установлено, що для количественной оценки риска, ко-

торый формируется для здоровья населения агросферы в зоне влияния 

урбосистем необходимо проводить дополнительные исследования 

Ключевые слова: урбосфера, агросфера, экологический риск, загрязне-

ние атмосферного воздуха, питьевая вода. 

 

In the article the considered methodology of risk estimation is for   the health 

of population of agro sphere in the affected of urbanized ecological system 

zone, the high-quality and quantitative estimation of risks is conducted for the 

health of population of urbanized ecological system from contamination of 

atmospheric air (carcinogenic and not carcinogenic) and drinking-water. It is 

set that for the quantitative estimation of risk which is formed for the health 

of population of agro sphere in the affected of urbanized ecological system 

zone it is necessary to conduct additional researches. 

Keywords: urbanized ecological system,  agro sphere, ecological risk, 

contamination of atmospheric air, drinking-water. 

 

Актуальність проблеми. Прилегла до урбанізованих територій агросфе-
ра постійно відчуває впливи антропогенної діяльності через скиди, викиди, 

відходи і енергію – у вигляді менш концентрованої теплової, механічної, хі-
мічної. Великі міста є потужними джерелами горизонтальних теплових пото-
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ків якими переміщуються забруднюючі речовини. Разом із надмірною конце-
нтрацією промислових об’єктів за останні  десять років відбувається постійне 
нарощування обсягів автотранспортних перевезень, що призвело до зростан-

ня внеску відпрацьованих газів у забруднення атмосферного повітря та ґрун-

тового покриву  не тільки  міст але й сільських  територій агросфери [1-7]. 

Процеси антропогенного забруднення урбосистем та агросфери в зоні  впли-

ву урбосистем (АЗВУ) спричиняють екологічний ризик для здоров’я насе-
лення, тобто ймовірність настання негативних наслідків для природного се-
редовища в цілому та людини зокрема [8-11]. 

Метою роботи є дослідження  факторів ризику для здоров’я населення  
від забруднення довкілля агросфери в зоні впливу урбосистем . 

Об’єктом дослідження є процеси формування  та оцінки екологічного ри-

зику для здоров’я населення  від забруднення  АЗВУ. 

Предметом дослідження є показники, котрі характеризують екологічний 

ризик  для здоров’я населення АЗВУ. 

Методи дослідження: ретроспективний аналіз, методи абстракції, теоре-
тичного моделювання. 

Матеріали і результати досліджень. Дослідження формування екологіч-

них ризиків для здоров’я населення здійснювали для агросфери в зоні впливу 
типового великого міста Рівне, яке  належить до найбільших міст Північно-

Західного економічного району. Територія міста займає площу 58,039 км2
, 

яка  поступово збільшується за рахунок поглинання прилеглих сільських те-
риторій [9, 12]. Чисельність населення міста становить близько 247,87 тис. 
тис. чол. Аналіз демографічних показників встановив, що при позитивному 
природному прирості населення, як міста Рівне так і сільських населених пу-
нктів прилеглої агросфери, спостерігається зростання смертності дітей до ро-

ку, кількість інвалідів, захворюваності населення [13]. 

Методологія оцінки ризику для здоров’я населення від забруднення до-

вкілля агросфери в зоні впливу урбосфери (АЗВУ) поєднує три послідовних  

етапи: перший етап –  оцінка ризику для здоров’я населення (окремо для на-
селення урбосфери та окремо для населення АНЗУ), який передбачає якісну 

та кількісну оцінку ризиків; другий етап – управління ризиком; третій етап – 

інформування про ризик (рисунок).  Якісну оцінку ризику необхідно прово-

дити дотримуючись наступної схеми: визначення потенційних загроз від за-
бруднення довкілля (атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунт ового по-

криву);  встановлення концентрації небезпеки (наприклад концентрація за-
бруднюючих речовин); характеристика небезпеки  і ризику. 

 Аналіз антропогенного навантаження досліджуваної урбосистеми  пока-
зав, що найвищий потенціал техногенного впливу спостерігається в межах 

промислових зон, зокрема, чітко проявляються північна, північно-східна, пі-
вденно-східна, південно-західна, центральна промислові зони. 
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Рис. 1. Методологія оцінки ризику для здоров’я населення від забруднення  

довкілля агросфери в зоні впливу урбосфери (АЗВУ) 

 

Слід відзначити, що житлова частина міста в основному не має прямих 

впливів від стаціонарних джерел, разом з тим навантажена автомагістралями. 

Транспорт, на відміну від промисловості, стабільно зростає, зумовлюючи 

збільшення забруднення довкілля. У межах міста є мережа автодоріг різної 
категорії – міського, районного, загальноміського значення. Зона екологічно-
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го впливу міста на агросферу простягається в усіх напрямках. Надзвичайно 

сильний вплив  для міста та прилеглої агросфери має ПАТ «Рівне-Азот», дія 
якого  розповсюджується  на північ за територію міста аж до села  Оржів.  У 

повітряний басейн міста викидається понад 150 шкідливих компонентів, зна-
чна частина яких канцерогенні. 
Таким чином, антропогенне забруднення  довкілля урбосистеми та агрос-

фери в зоні  її впливу спричиняє підвищений ризик для здоров’я людей через 
забруднення атмосферного повітря. Слід зазначити, що ці ризики не є стали-

ми, вони можуть змінюватися у часі. Оцінка ризиків для здоров’я населення  
може бути якісною та кількісною. 

При якісному аналізі ризиків необхідно визначити потенційні чинники, 

яка формують зміни довкілля агросфери, урбосфери і можуть негативно 

впливати на стан здоров’я людини. При кількісній оцінці ризику визначаєть-
ся ймовірність наслідків і значення ризику для людини. 

Якісний  аналіз ризику для здоров’я населення від забруднення довкілля 
урбосфери та АЗВУ встановив, що значний внесок у формування екологічних 

ризиків здійснює забруднення атмосферного повітря. Визначили маршрут 
впливу пріоритетних хімічних речовин на населення міста та АЗВУ: джере-
лами надходження речовин в атмосферне повітря є промислові підприємства 
та автотранспорт, середовищем надходження і трансформації – атмосферне 
повітря.   
Використовуючи методичні рекомендації [14], нами визначені кількісні 

показники ризику для населення урбосистеми. Встановили, що пріоритетни-

ми не канцерогенними хімічними речовинами, які забруднюють атмосферне 
повітря м. Рівного, є двоокис азоту, фенол, фтористий водень, формальдегід. 

Найбільший не канцерогенний ризик спостерігається від фенолу  (HQ=1,516), 

критичними органами/системами є серцево-судинна система, нирки, ЦНС, 

печінка, та формальдегіду (HQ=1,4) критичними органами/системами є орга-
ни дихання, імунна система. Зневажливо малий не канцерогенний ризик для 
здоров’я обумовлюють двоокис азоту (HQ=0,875), фтористий водень 
(HQ=0,53). Сумарний ризик від дії на людину забруднюючих речовин стано-

вить – 4,321, що свідчить при імовірність розвитку шкідливих ефектів. 
Пріоритетними канцерогенними хімічними речовинами, які в найбільшій 

мірі формують величину канцерогенного ризику для здоров’я населення            
м. Рівного, є формальдегід, який  формує низький (припустимий) канцеро-

генний ризик як індивідуальний, так і популяційний. 

Якісна оцінка ризиків для здоров’я населення АЗВУ встановила, що ма-
ють місце  канцерогенні та не канцерогенні ризики від  локального забруд-

нення атмосферного повітря сільських територій агросфери  вихлопними га-
зами, стаціонарними джерелами та продуктами горіння вугілля, деревини, 

природного газу під час отоплюваного періоду взимку. Обчислити кількісні 
ризики  для населення  сільських населених пунктів не має змоги,  оскільки 
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відсутня система спостережень за станом атмосферного повітря. Разом з тим, 

аналіз викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення показав, що формуються значні обсяги викидів для 
адміністративних районів, зокрема Рівненського – 11,5 кг/чол., Здолбунівсь-
кого – 47,3 кг/чол., Дубенського – 10,9 кг/чол., Гощанського –  6,0  кг/чол., 
Костопільського – 15,5 кг/чол. Аналіз викидів на агросферу прилеглих до мі-
ста районів встановив, що найбільш забрудненими  є селітебні території Здо-

лбунівського, Рівненського та Костопільського районів, де щільність викидів 
відповідно становить: 4067,4 кг/км2

, 869,2 кг/км2
, 667,4 кг/км2

. Слід зазначи-

ти, що з кожним роком спостерігається збільшення викидів у даних районах 

та місті Рівне. Отже, для мешканців сільських населених пунктів формуються 
значні екологічні ризики для здоров’я від забруднення атмосферного повітря, 
які потребують кількісної оцінки.  

Вода – другий за значенням компонент необхідний для людського життя.  
У системі чинників, які формують здоров’я людини, питній воді  належить 
провідна роль. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 25% на-
селення ризикує дістати хвороби, пов’язані зі споживанням неякісної питної 
води, а близько 80% усіх хвороб пов'язані з якістю питної води, яку людина 
вживає впродовж  свого життя.  Як відмічає Г. Рудько, О. Нецький, (2010), 

вода є основним середовищем, у якому відбувається величезна кількість хі-
мічних реакцій, необхідних для забезпечення життєдіяльності організму лю-

дини. Сьогодні назріла проблема забезпечення населення якісною та безпеч-

ною для здоров’я водою, оскільки забруднення джерел водопостачання та 
питної води визначає ступінь екологічної безпеки цілих регіонів, а вживання 
питної води низької якості безпосередньо впливає на стан здоров’я населення 
та створює додаткові ризики захворювання. 
Головною причиною поширення інфекційних хвороб (ротавірусних інфе-

кцій, вірусного гепатиту А, інфекцій бактеріальної природи) – є не невідпові-
дність якості питної води нормативним вимогам. За даними МОЗ України 

впродовж  10 років (1998–2007) у нашій країні офіційно зареєстровано                 

50 спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб серед населення, 
пов’язаних з водним чинником передавання їх збудника, під час яких пост-
раждала 6351 особа, з них 3770 – дітей. Дослідники відмічають, що замість 
традиційних пріоритетів неблагополуччя за показниками загальної жорсткос-
ті, вмісту заліза, фтору на перший план вийшли показники вмісту у воді важ-

ких металів, нітритів, вірусів, збудників паразитарних захворювань, сумарної 
мутагенної активності води, що визначає більш суттєву загрозу здоров’ю на-
селення.  
Забруднення та деградація водних ресурсів стає причиною зростання за-

хворюваності і підвищення смертності населення, скорочення тривалості 
життя та життєвого рівня. Якість питної води стає важливим фактором ризи-

ку для людського здоров’я. Проаналізуємо, які фактори та при яких рівнях та 
шляхах впливу можуть викликати несприятливі наслідки для здоров`я люди-
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ни при споживанні неякісної питної води. Визначаючи ризик впливу забруд-

нення питної води на здоров'я людей, теоретично бажано враховувати весь 
спектр хімічних сполук, що можуть бути, як в недостатній (не відповідає по-

казникам  фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води), так 
і в надмірній кількості (спостерігаються перевищення вимог Державних  са-
нітарних  норм та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-400-10). Для окремої місцевості, до-

пускається обмежене число пріоритетних (індикаторних) показників.  
Питна вода, призначена для споживання людиною,  повинна бути безпеч-

ною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолеп-

тичні властивості та нешкідливий хімічний склад, а  оскільки гігієнічну оцін-

ку безпечності та якості питної води проводять за показниками епідемічної 
безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолеп-

тичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні) та радіаційними показника-
ми, то і при оцінці ризику необхідно враховувати весь спектр таких показни-

ків. Крім того, додатково включати показники вмісту залишкового хлору, 
режими роботи водопостачання, санітарно-технічний стан системи водопо-

стачання. 
Проаналізуємо ризики для  мешканців міста Рівне. Водопостачання   міста 

здійснюється лише з підземних горизонтів артезіанськими свердловинами 

системою централізованого водопостачання. На даний час в м. Рівне прове-
дено зміни схем водопостачання міста, що дало можливість забезпечити ці-
лодобову подачу води. Подавання води за графіками, її тривала відсутність 
сприяють бактеріальному забрудненню води у водопровідних мережах. За 
даними СЕС, санітарно-хімічні показники якості питної води  в м. Рівне різ-
няться  залежно від місця водозабору. Крім найбільш потужного – Горбаків-
ського, є 5 майданчиків водозабору у місті, разом з тим якість питної води в 
основному  відповідає нормам.  

Аналіз якості питної води, яку споживають мешканці міста, показав, що 

існують незначні відхилення від нормативів  таких  хімічних  показників, як  
жорсткість та вміст у воді заліза,  ці пункти не відповідають вимогам через 
природні властивості рідини, яка жорстка та збагачена металами. Для того, 

щоб довести воду до потрібної якості, місто обслуговує сім майданчиків во-

допідготовки, чотири з яких розташовані безпосередньо у Рівному. Там про-

водиться знезараження та знезалізнення питної води. Знезаражують воду без 
застосування хлору, що виключає ризик канцерогенних захворювань. Вико-

ристання для знезараження  гіпохлориду натрію – реактив, який менш шкід-

ливий і при цьому більш ефективний за рідкий хлор, є меш ризиковано для 
здоров’я населення, що підтверджено міжнародним агентством з вивчення 
раку. Гіпохлорид натрію  (NaOCl) не є мутагенним, канцерогенним, терато-

генним з’єднанням, а також алергеном шкіри, отже, питна вода, яка пройшла 
обробку цією речовиною не вміщує канцерогенів для людини.  Таким чином, 



Випуск 4(60) 2012 р. Серія «Сільськогосподарські науки»  

  34

в останні роки мешканці досліджуваної території зменшили ризики захворю-

вання, що пов’язані із залишковим хлором.  

Суттєвим мінусом якості рівненської води є відсутність фтору. Це 
пов’язано з тим, що речовину для збагачення води фтором в Україні не виро-

бляють та не імпортують. На думку спеціалістів, відсутність державної про-

грами збагачення води фтором є суттєвим прорахунком, адже практика дово-

дить, що вживання збагаченої фтором води зменшує ризик захворювання на 
карієс. Безпека (якість) води, яку ми вживаємо, залежить не лише від того, 

наскільки чистими є джерела водопостачання, але ризики закладені ще і в те-
хнології водопідготовки, в санітарно-технічному стані систем водопостачан-

ня. На якість питної води централізованого постачання значно впливає техні-
чний стан водопровідних споруд і мереж, зношеність яких в окремих районах 

складає до 45%, що спричинює аварійні ситуації та створює додаткові ризики 

забруднення води.  

Таким чином формування ризиків для здоров’я населення від забруднення 
питної води урбанізованих систем  обумовлено комплексом показників, зок-
рема тип водозабору, тип знезараження, склад води, стан водопровідних ме-
реж. Нами проаналізовано захворювання населення, зокрема на вірусний ге-
патит, і встановлено, що відбувається  значне скорочення хворих для міста 
Рівне, так в 2000 році абсолютний показник становив 393 людини (339,39  на 
100 тис. осіб), а у 2009 він знизився до 34 людини (13,83 39  на 100 тис. осіб).  

Для населення сільських територій агросфери  однією з основних проблем 

безпеки якості питної води є забруднення нітратами води децентралізованих 

джерел водопостачання.  Додаткові ризики для здоров’я сільського населення 
формуються через невідповідність якості питної води за мікробіологічними 

показниками, відсоток проб, що не відповідають нормативам для Рівненсько-

го району становить близько 34%, Здолбунівського – 50%, Гощанського – 

32%, Млинівського – 18%, Дубенського – 25%.   

 Питна вода з водопровідної мережі сільських централізованих господар-

сько-питних водопроводів характеризувалася невідповідністю проб нормам 

за санітарно-хімічними показниками (23,5%), за мікробіологічними показни-

ки – 8,4%. Вище середньо обласного даний показник спостерігався на сільсь-
ких водопроводах Костопільського, Гощанського, Радивилівського та Дубен-

ського районів області. 
Таким чином, якість питної води сільських населених пунктів як за сані-

тарно-хімічними, так і мікробіологічними показниками не завжди відповіда-
ють нормам, що посилює ризик для здоров’я населення сільських територій 

агросфери, про що свідчить зростання захворювання населення в досліджу-
ваних районах на інфекційні хвороби.  

Висновки. Отже, визначення факторів ризику, доведення їхньої ролі у 
порушенні здоров’я людини, а також кількісна характеристика залежностей 

шкідливих ефектів від рівнів впливу конкретних факторів дозволяє оцінити 

реальну загрозу здоров’ю населення, що проживає на певних територіях, і дає 
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об‘єктивні підстави для впровадження профілактичних заходів.  Дослідження 
факторів екологічного ризику для здоров’я населення, показало, що для  сіль-
ських  та міських жителів формуються неоднакові рівні ризиків зумовлені рі-
зним забрудненням атмосферного повітря та питних вод.  Встановлено, що 

для оцінки ризиків населення  сільських територій відсутні моніторингові до-

слідження. Для управління екологічною безпекою селітебних територій агро-

сфери потрібно проводити комплексні екологічні дослідження. 
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