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У сьогоденні здоров'я значною мірою залежить від стану навколишнього 

середовища. За даними ВООЗ, майже 80% захворювань залежать від довкілля.

За ступенем небезпеки для здоров'я людей, забруднення атмосферного повітря 

посідає перше місце серед факторів навколишнього середовища. Традиційно, 

забруднення обумовлене викидами стаціонарних джерел промислових підприємств 
та автомобільного транспорту.

На сьогоднішній день у більшості великих міст внесок викидів автотранспорту 

становить понад 70%. Темпи його розвитку вищі, ніж промислового виробництва. За 

десять років змінилася структура рухомого складу автомобільного транспорту і в 

Україні. Його кількість зросла на 37%, зокрема, легкових автомобілів -  на 56%, а 

вантажних автомобілів -  зменшилась на 10%.

У відпрацьованих газах та автомобільних двигунів налічується близько 300 

різних компонентів, більшість з яких мають токсичну чи канцерогенну дію (оксиди 

вуглецю та азоту, діоксиди азоту та сірки, сажа, свинець, формальдегід, пил з 

діаметром часток менше 10 та 2,5 мкм, бенз(а)пірен, вуглеводні тощо).

Мета роботи полягала у вивченні стану забруднення атмосферного повітря 

викидами автомобільного транспорту в динаміці за 2000-2015 роки. В ході 

дослідження використовувались архівні та наявні дані держсанепідслужби області, 

департаменту екології ОДА та облуправління статистики. Застосовувались 

порівняльні, санітарно-гігієнічні та епідеміологічні методи.

Результати дослідження показали, що за останні десятиліття у Рівненській 

області кількість автомобільного транспорту значно зросла, а це в свою чергу, 

призвело і до збільшення надходження шкідливих речовин в атмосферне повітря.
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Так, за період з 2000 по 2015 рік викиди від пересувних джерел в області зросли на 

9,5 тис т. (з 35,6 до 45,1 тис.т), або на 26,7%. В той же час викиди від стаціонарних 

джерел скоротилися на 3,9 тис.т (27,65%) з 14,1 до 10,2 тис.т.

Із загального обсягу викидів забруднюючих речовин від автотранспорту 73,5 %  

становить оксид вуглецю (28,3 тис. т), неметанові леткі органічні сполуки -  10,1 %

(3,9 тис. т), сполуки азоту -  12,5 % (4,8 тис. т) та інші речовини -  3,9 % (1,5 тис. т).

Зважаючи на реорганізаційні заходи, які фактично звелись до ліквідації 

Держсанепідслужби з її вертикальною структурою, на разі постала нагальна потреба 

у відновленні заходів по впровадженню державного соціально-гігієнічного 

моніторингу на об'єктовому, локальному, місцевому, регіональному та 

національному рівні. В зв'язку з цим, Рівненським обласним лабораторним 

центром, розробляється програма комплексного медико-гігієнічного моніторингу.

В рамках цієї програми з початку 2017 року (м.Рівне) було досліджено 25 проб 

атмосферного повітря за максимальноразовими та 16 проб за середньодобовими 

концентраціями, по 5 інградієнтам: азоту діоксиду, вуглецю оксиду, формальдегіду, 

сірчистого агідриду, пилу. За результатами проведених досліджень виявлено 

перевищення гранично-допустимих максимально-разових концентрацій в 1 пробі, на 

перехресті вул.Курчатова-Д.Галицького, що становить 4% від загальної кількості. 

При цьому невідповідність виявлена по 1 показнику -  формальдегіду.

Разом з цим проводилося кількісне визначення інтенсивності руху 

автотранспортного потоку вулицями міста. Було проведено 50 замірів на перетині 

найбільших вулиць міста. У 50% кількість автотранспортних одниць значно 

перевищувала норму (20 транспортних засобів за хв). Найінтесивніший потік 

транспортних засобів спостерігався у центральній частині та поблизу основних 

виїздів з міста.

За результатами проведених досліджень встановлено, що за останні 15 років, 

в області кількість автомобільного транспорту значно збільшилась, і як наслідок, 

зросли інтенсивність руху та обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне 

повітря. Дане питання потребує подальшого вивчення, з метою оцінки медико- 

екологічних ризиків для здоров'я населення, в першу чергу, міського .
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