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ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 

Представлений механізм здійснення екологічного аудиту міських екосистем. 

Визначено складові екологічної безпеки урбоекосистем. 
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Представленный механизм осуществления экологического аудита городских 

экосистем. Определены составляющие экологической безопасности урбоэкосистем. 
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Presented mechanism of environmental audit for urban ecosystems. Determined the 

composition of ecological safety for urban ecosystems. 
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Вступ. Урбанізація, змінюючи стан довкілля та спосіб життя людини, впливає на 

демографічні показники і захворюваність населення. Складовими шкідливого впливу міського 

середовища є: забруднення атмосферного повітря, питної води, електромагнітним, шумове та 

вібраційне забрудненням, забруднення побутовими відходами тощо [1,2]. 

Завдання та мета дослідження. Враховуючи сучасний стан екологічної безпеки міст 

та рівня захворюваності населення, для суспільства в цілому стає важливим отримання 

об’єктивних знань про стан факторів мікроклімату урбоекосистем, можливих наслідків їх 

впливу на організм людини та можливість зменшенням дії або абстрагування від них шляхом 

використання сучасних технологій. 

Для вирішення поставлених завдань доцільно використовувати принципи екологічної 

експертизи. Вона слугує ефективним механізмом держави і суспільства створення нормальних 

умов для функціонування екосистем і біосфери загалом та гарантування їх екологічної 

безпеки. Екологічна експертиза – це науково-практична діяльність спеціально уповноважених 

державних органів, еколого-експертних формувань та об’єднань громадян, що ґрунтується на 

міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та 

інших матеріалів чи об’єктів, дія яких впливає або може негативно впливати на стан довкілля 

та здоров’я людей. 

Основними принципами екологічної експертизи є: гарантування безпечного життя 

довкілля; збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних та соціальних 

інтересів; наукова обґрунтованість і незалежність, об’єктивність і гласність, варіантність і 

превентивність; законність [3]. 

Комплексну оцінку екологічної безпеки життя в місті необхідно проводити в два етапи. 

На першому етапі, враховуючи принципи екологічної експертизи, необхідно: 

1. Створити план-схему досліджуваної території; 

2. Провести біоіндикаційну оцінки прилеглих територій; 

3. Розрахувати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

постачальниками теплової та електричної енергії; 

4. Оцінити впливи електромагнітного випромінювання, транспорту, шумового та 

вібраційного забруднень. 

5. Розрахувати кількість відходів, що утворюються. 

Використання методів біоіндикації дозволяє  оцінити ступінь забруднення оточуючого 

середовища, здійснювати постійний контроль (моніторинг) його якості та змін. Головна мета 
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біоіндикації — діагностика стану екосистем шляхом встановлення здатності організмів до 

адаптації у відповідних умовах довкілля. 

Шумове забруднення атмосфери – одна з форм хвильового, фізичного забруднення, 

адаптація організму до нього є неможливою. Шуми інтенсивністю 30-80 дБ не наносять шкоди 

людському організму. Водночас шуми інтенсивністю 85 дБ і більше призводять до 

фізіологічних і психологічних негативних наслідків на нервову систему, сон, емоції, 

працездатність.  

Шум негативно впливає на організм людини: серцево-судинну та нервову системи, 

порушує сон, увагу, збільшує роздратованість, депресію, неспокій, подразнення, може 

впливати на дихання і травну систему; відволікання уваги від звичайних занять; зміни 

фізіологічних реакцій людини на стресові сигнали; вплив на психічне і соматичне здоров’я; 

дію на трудову діяльність і продуктивність праці [4]. Рівень шуму транспортного потоку 

визначається, в основному, складом, інтенсивністю та швидкістю потоку.  

Не менш важливе значення для здоров’я і самопочуття людини має вібрація. Часто 

вібрації супроводжуються почутим шумом. Джерелами вібрації у містах є: рейковий, 

автомобільний транспорти, будівельна техніка, промислові установки. 

Зазвичай вібрація розповсюджується від її джерела на відстань до 100 м. Найбільш 

потужне джерело вібрації – залізничний транспорт. У метро інтенсивна вібрація 

розповсюджується на 50–70 м. Приблизно кожний другий міський житель страждає від 

створюваного ним шуму. 

Основні пріоритети в зниженні рівня акустичного забруднення: удосконалення 

гігієнічних нормативів, оцінки і розрахунку акустичних показників для різних джерел звуку; 

розроблення поточних та перспективних карт акустичного забруднення міст; зниження 

акустичного навантаження на населення і працівників транспортних засобів; розроблення та 

впровадження економічних важелів регулювання акустичного навантаження [5]. 

Ефективним заходом боротьби з шумом у містах є озеленення. Дерева, які посаджені 

близько одне від одного, оточені густими кущами, значно знижують рівень техногенного 

шуму і покращують міське середовище. 

Проблеми твердих відходів, як і інші екологічні проблеми, щорічно загострюються. 

Застосування недосконалих технологічних процесів та недостатня комплексність 

використання сировини в промисловості, значне збільшення чисельності населення при 

поліпшенні якості життя викликає утворення величезної кількості твердих промислових та 

побутових відходів (ТПБВ). Тому актуальним є питання необхідності аналізу доцільності 

вирішення проблеми сміття за рахунок роздільного сортування та утилізації [6]. 

Сортування передує, зазвичай, будь-якій наступній операції знешкодження ТПБВ. 

Досить рідко тверді відходи можуть утилізуватися без попередньої обробки. При роздільному 

зборі ТПБВ використовують стаціонарні контейнери та контейнери на колесах. Виходячи з 

цього, пропонується використовувати контейнери роздільного збору паперу, скла, пластмаса, 

побутових органічних відходів. Для перших трьох існують пункти прийому, а останні 

доцільно використати як сировину для біогазової установки. 

Найбільш ефективним  методом біоенергетичної утилізації можна вважати анаеробне 

зброджування, в результаті якого отримують біогаз та високоякісне органічне добриво. Біогаз 

представляє собою суміш метану та вуглекислого газу з домішок сірководню, водню, аміаку 

та оксидів азоту. Після відповідного очищення біогаз використовують як джерело енергії як 

на виробництві, та і у побуті. 

Будь-які енергозберігаючі заходи, які впроваджуються на етапах вироблення, 

транспортування і відпуску теплоти, спричиняють зменшення первинної кількості теплової 

енергії, яка використовується в джерелі вироблення енергії. Це, у свою чергу, призводить до 
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еквівалентного скорочення витрат палива та зниження кількості викидів. Такими 

енергозберігаючими заходами можуть бути: заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі, 

встановлення датчиків руху, утеплення зовнішніх стін та стелі будівель, заміна вікон на нові 

металопластикові, встановлення радіаторних рефлекторів. 

Основною відмінністю екологічної експертизи від аудиту є те, що в ході другого 

визначаються можливі шляхи вирішення виявлених екологічних проблем (після 1-го етапу). 

Тому на другому етапі використовуються принципи екологічного аудиту, а саме якісні та 

кількісні рекомендації з підвищення рівня екологічної безпеки. 

Висновки. Отже, представлений метод оцінювання екологічної безпеки урбанізованих 

територій має сприяти запобіганню появі нових, обмеженню та ліквідації виявлених 

негативних джерел впливу на довкілля та здоров’я людей, дає змогу оцінити ступінь 

екологічної безпеки антропогенної діяльності на окремих територіях чи об’єктах, а також 

визначає шляхи вирішення виявлених проблем. 
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