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ВСТУП
Зростання обсягів світових авіаційних перевезень щорічно на 4-5 %
супроводжується посиленням навантаження на довкілля як на
локальному, так і на глобальному рівнях, що нині стає одним із
основних чинників, які визначають розвиток авіаційної галузі.

За даними Міжурядовоı̈ групи експертів з питань змін клімату
(МГЕЗК, англ. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), яка
досліджує проблеми зміни клімату, сумарний вплив авіаційного
транспорту сягає 3,5 % (викиди діоксиду вуглецю – 0,2-0,4 %, викиди
оксидів азоту – приблизно 1 %) на глобальному рівні, рис. 1 [1].

Аналіз результатів інвентаризації джерел викидів забруднюючих
речовин в аеропортах Європи (рис. 2) та України (рис. 3) показали, що
повітряні судна є переважаючими джерелами забруднення
атмосферного повітря в межах аеропорту. Так, складова викидів від
авіаційних двигунів повітряних суден на локальному рівні перевищує
50 % від загальної маси викидів забруднюючих речовин у зоні
аеропорту.

Під час експлуатації повітряних суден цивільної авіації (ЦА) на
території аеропорту викид шкідливих забруднюючих речовин
здійснюється з моменту запуску авіадвигуна перед зльотом і до
моменту зупинки авіадвигуна після посадки.

За останнє десятиріччя значна кількість досліджень сфокусована на
проблемі несприятливого впливу викидів авіадвигунів на якість
атмосферного повітря у локальному та регіональному масштабах.
Особливо це стосується викидів оксидів азоту (NOx) та зважених
часток (PM10, PM2.5 та PM1.0), які спричиняють виникнення відповідно
фотохімічного смогу та туману з наступними несприятливими
наслідками для населення.

Проблема регіонального забруднення атмосферного повітря
аеропортів ЦА є актуальною для України у зв’язку із дедалі більшим
наближенням житлових районів до аеропортів (зокрема для
аеропортів Київ (Жуляни), Львів, Одеса, Харків, Донецьк, Запоріжжя)
та подальшим застосуванням застарілих типів повітряних суден.
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а

б
Рис. 1. Сумарні викиди діоксиду вуглецю (а, 2900 т/рік)
та оксидів азоту (б, 40-50 т/рік)
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а

б
Рис. 2. Результати інвентаризації джерел викидів оксидів азоту
(a, сумарний викид NOX – 3,284 т/рік) та зважених часток
(б, сумарний викид PM10 – 25 т/рік) у межах міжнародного аеропорту
Франкфурт-на-Майні з інтенсивністю 1 300 зльотів-посадок на добу
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а

б
Рис. 3. Інвентаризація викидів оксидів азоту (a)
та зважених часток (б) у межах міжнародного аеропорту
Бориспіль з кількістю 50 тис. злітно-посадкових операцій на рік

Отже, важливість зазначеної екологічної проблеми визначається
несприятливим впливом викидів авіадвигунів на стан атмосферного
повітря та здоров’я мешканців довколишніх районів аеропорту.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ
ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ АЕРОПОРТІВ
Забруднення атмосферного повітря внаслідок викидів повітряних
суден та розміри санітарно-захисної зони аеродрому ЦА з умов
хімічного забруднення атмосферного повітря визначаються згідно з
вимогами законів України:
1. «Повітряний Кодекс України», Відомості ВВР зі змінами, 2011,
ст.83, ст.84 [2];
2. «Про охорону навколишнього природного середовища»,
25.06.1991 [3];
3. «Про охорону атмосферного повітря», 16.10.1992 [4];
4. «Про
забезпечення
санітарного
та
епідеміологічного
благополуччя населення» від 28.02.1994 [5];
у відповідності до діючих норм України:

− ДСП № 173 Державні санітарні правила планування та забудови
населених пунктів, Затверджено наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 19 червня 1996 р. № 173 [6];
− санітарна класифікація підприємств, виробництв та інших
об’єктів, що наведена у додатку № 4 відповідно до ГОСТу 17.2.2.04-86.
«Охрана природы. Атмосфера. Двигатели газотурбинные самолетов
гражданской авиации. Нормы и методы определения выбросов
загрязняющих веществ» [7];
− Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування
і забудова міських і сільських поселень. – Київ, ДБН 360-92, 1992 [8];
− Правила сертифікації цивільних аеродромів України (затв.
наказом Державіаслужби від 25.10.2005р. № 796, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 10 листопада 2005 р. за № 1357/11637)
[9];
− Авіаційні правила України. Частина 34 «Норми льотної
придатності. Емісія авіаційних двигунів та викид палива», НЛП (СS)-34.
Наказ Державіаслужби від 03.06.2013 № 398;
− ПКМУ від 13 грудня 2001 р. N 1655« Про Порядок ведення
державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» [10];
− ПКМУ від 29 листопада 2001 р. № 1598 «Про затвердження
переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин,
викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню» [11];
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− Наказ Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України від 9.03. 2006 року № 108 «Про затвердження
Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами для підприємств, установ, організацій та громадянпідприємців» [12];
− Наказ Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України від 27. 06. 2006 року № 309 «Про затвердження
нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із
стаціонарних джерел» [13];
− Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 4.04. 2008
року № 108 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок
складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих
речовин на підприємстві» [14];
− Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86,
1987 [15];
− Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин від
авіаційного транспорту. В кн. : Методики розрахунку викидів
забруднюючих речовин пересувними джерелами (Мінекобезпеки,
Мінстатистики та Мінтрансу України, 1997 р.) [16].
Забруднення атмосферного повітря при здійсненні експлуатаційних
операцій авіатранспортними системами також регламентується
міжнародними вимогами та рекомендаціями:
• Annex 16 to the Conventionon International Civil Aviation. Vol. II:
Aircraft engine emissions. - Montreal: ICAO, Vol. ІІ, 1993 [17];
• ICAO Doc 9646-AN/943. Engine Exhaust Emissions Databank [18];
• ICAO Doc 9889. Airport Air Quality (Керівництво з контролю
якості повітря аеропорту)[19];
• ICAO Doc 9184. Airport Planning Manual. Land Use and Environment
Control. Third Edition. Part2, 2002 [20];
• Directive 2008/50/EC of the European Parlament and the counsil of
21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe [21];
• ICAO Circular 303. Operational opportunities to minimize fuel use and
reduce emissions;
• Резолюція А38-17 «Зведена заява про постійну політику і
практику ІСАО в галузі охорони навколишнього середовища. Загальні
положення, авіаційний шум і якість місцевого повітря»;
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• Резолюція А38-18 «Зведена заява про постійну політику і
практику ІСАО в галузі охорони навколишнього середовища. Зміна
клімату»;
• Резолюція А39-3 «Зведена заява про постійну політику і
практику ІСАО в області охорони навколишнього середовища.
Глобальна система ринковихзаходів» та подальше впровадження
«Системи компенсації та скорочення викидів СО2 для міжнародної
авіації» (CORSIA), 2016.
Україна бере добровільну участь у експериментальному (20212023 рр.) та першому (2024-2026 рр.) етапах програми CORSIA, що
призводить до необхідності розпочати моніторинг емісії від
міжнародних польотів українських експлуатантів з січня 2019 року.
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НОРМУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО
ПОВІТРЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ (ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ
АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ)
Нормування забруднення атмосферного повітря при здійсненні
експлуатаційних операцій авіатранспортними системами виконується
шляхом впровадженням наступних підходів:
• cанітарно-гігієничний контроль повітря щодо дотримання
встановлених стандартів якості атмосферного повітря в межах та на
прилеглих територіях аеропорту;
• заходи (технічні, стратегічні, експлуатаційні, економічні та інші) з
метою зниження рівня забруднення атмосферного повітря в межах та
на прилеглих територіях аеропорту;
• зонування території навколо аеропорту: встановлення санітарнозахисної зони навколо аеропорту та підтвердження її розмірів
розрахунками та вимірюваннями;
• оцінка впливу на довкілля щодо дотримання вимог і норм
законодавства з охорони навколишнього природного середовища,
раціональне використання і відтворення природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки.
Виконання наведених підходів здійснюється на підставі аналізу
інформації, одержаної шляхом інструментальних замірів (моніторинг)
вмісту шкідливих домішок на постах спостереження та прогнозних
розрахунків
(моделювання)
очікуваного
рівня
забруднення
атмосферного повітря, що виконані згідно з діючими нормативнометодичними документами.
Отже, для успішного розв’язання зазначеної екологічної проблеми
необхідно організувати контроль емісії забруднюючих речовин від
авіадвигунів
налагодженням
системи
інструментального
моніторингу та розрахункових моделей забруднення повітря в
межах та на прилеглих територіях аеропорту.
Оцінка забруднення атмосферного повітря в результаті викиду
авіадвигуна під час експлуатації повітряного судна у зоні аеропорту за
діючою нормативною методикою ОНД-86 є некоректною, оскільки
дана методика не враховує умови експлуатації повітряних суден,
зокрема пересування в межах аеродрому з різними швидкостями, у
різних напрямках та зі змінними режимами роботи авіадвигуна,
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чинники перенесення домішок забруднюючих речовин струменем
нагрітих газів від авіадвигуна (прилипання до поверхні аеродрому та
спливання струменя), а також компоновку авіадвигуна на
повітряному судні та інші чинники. До того ж період осереднення
концентрацій забруднюючих речовин (20 хв.) не завжди відповідає
інтервалам викиду забруднюючих речовин від авіадвигуна, внаслідок
чого величини розрахованих максимально-разових концентрацій
забруднюючих речовин є завищеними.
Окрім того, за цією методикою визначається розмір санітарнозахисної зони аеропорту тільки на підґрунті розрахунків для
стаціонарних джерел викидів, тоді як вилучення складової викидів
авіадвигунів із загального забруднення повітря аеропорту є
недопустимим через їх домінування.
На сьогодні у Національному авіаційному університеті розроблено
комплексну модель PolEmiCa, яка враховує основні елементи ефекту
забруднення атмосферного повітря викидами авіадвигунів й
складається з трьох складових:
1. Моделі емісії авіадвигуна, яка враховує вплив експлуатаційних
чинників;
2. Моделі переносу та розбавлення домішки забруднюючої
речовини струменями газів авіадвигуна;
3. Моделі розсіювання домішки забруднюючої речовини
внаслідок перенесення вітром та дії атмосферної турбулентності.
Наразі модель PolEmiCa проходить процедуру верифікації у САЕР
ІСАО (включаючи порівняння або інтеркалібрування з іншими
моделями, вже визнаними САЕР).
На жаль, на сьогодні інструментальний моніторинг емісій
авіадвигунів та забруднення повітря аеропортів в Україні відсутній
взагалі. Діючі керівництва з моніторингу забруднення повітря
аеропорту в Україні також відсутні (ОНД-90 вже не діє).
Система моніторингу є першим етапом у стратегії регулювання
якості атмосферного повітря, оскільки забезпечує отримання
інформації для розробки, обґрунтування та прийняття рішення в
напрямку регламентації діяльності аеропорту й упровадження
заходів (стратегічних, технічних, експлуатаційних та просторого
зонування території навколо аеропорту) із зниження несприятливого
впливу на довкілля та здоров’я населення.
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Рис. 4. Блок-схема стратегії регулювання
охороною навколишнього природного середовища

Таким чином, організація системи моніторингу в межах аеропорту
повинна бути зорієнтована відповідно до встановлених пріоритетів у
регулюванні якості атмосферного повітря та спрямована на
отримання достовірної, об’єктивної та своєчасної інформації щодо
рівня забруднення.
Отримана інформація повинна включати 3 блоки:
1. результати
спостереження
за
джерелами
викидів
забруднюючих речовин у межах аеропорту та чинниками
несприятливого впливу на атмосферне повітря;
2. результати аналізу та оцінки фактичного стану атмосферного
повітря в межах аеропорту;
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3. результати прогнозу показників стану атмосферного повітря в
межах аеропорту.
Аналіз досвіду провідних аеропортів Європи (Франкфурт-на-Майні,
Цюрих, Відень, Хітроу, Мюнхен, Афіни, Будапешт) [22-29] демонструє,
що наявність станції постійного моніторингу забезпечує реалізацію
подальших етапів стратегії регулювання якості повітря аеропорту:
 визначення індексів емісії авіадвигунів та вдосконалення
процедури інвентаризації викидів повітряних суден за реальних
експлуатаційних умов;
 вдосконалення процедури встановлення санітарно-захисної
зони, санітарно-гігієнічного контролю якості атмосферного повітря на
основі виявлення складової викидів авіадвигунів та підвищення
ефективності заходів щодо зменшення несприятливого впливу
викидів авіадвигунів на якість атмосферного повітря;
 перевірки достовірності та вдосконалення розроблених
моделей забруднення атмосферного повітря внаслідок експлуатації
повітряного судна в зоні аеропорту;
 інформування населення про результати процедури контролю
якості атмосферного повітря в межах аеропорту та прилеглих
територій, а також презентації намірів, дій та очікуваних результатів
вжитих заходів щодо зменшення рівнів локального та регіонального
забруднення повітря;
 застосування
отриманої
інформації
для
дослідження
громадських запитів та аналізу скарг мешканців прилеглих
територій аеропорту;
 отримання
об’єктивної
інформації,
необхідної
для
обґрунтування сплати аеропортових зборів за емісію авіадвигунів.
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ВИСНОВКИ
Європейська
інтеграція
екологічних
складових
потребує
інструмент (метод) для оцінки забруднення атмосферного повітря в
межах та на прилеглих територіях аеропорту.
Отже, організація моніторингу для аеропортів України є
актуальним завданням, у зв’язку із зростанням обсягів міжнародних
авіаперевезень, продовженням застосування застарілих типів
повітряних суден та наближенням сельбищних районів до аеропортів.
Оцінка забруднення атмосферного повітря внаслідок викидів
авіадвигунів та встановлення санітарно-захисної зони аеропорту за
діючою нормативною методикою ОНД-86 є недоцільним, оскільки
зазначена методика розроблена для стаціонарних джерел.
На сьогодні у Національному авіаційному університеті розроблено
комплексну модель PolEmiCa, яка враховує основні елементи ефекту
забруднення атмосферного повітря викидами авіадвигунів.
Зазначена модель забезпечує оцінку рівнів забруднення
атмосферного повітря аеропортів та надає обгрунтування
практичних рекомендацій для організації моніторигу емісій
авіадвигунів та забруднення атмосферного повітря аеропортів.
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