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Вступ 

 

Проблема охорони навколишнього середовища є одним із 

найважливіших питань у комплексі подальшого розвитку нашого 

суспільства. Її гострота зростає з кожним роком. Транспортно-дорожній 

комплекс є потужним джерелом забруднення природного середовища. З 

35 млн т шкідливих викидів 89% припадає на викиди автомобільного 

транспорту і підприємств дорожньо-будівельного комплексу.  

Умови економічного розвитку та соціальних змін в Україні 

передбачають необхідність прискореного розвитку дорожньо-

транспортної інфраструктури, яка охоплює автодорожню індустрію, 

автомобільні дороги і споруди на них, а також самі транспортні засоби. 

Кожна із цих складових чинить локальну негативну дію на навколишнє 

середовище, й у цілому дія інфраструктури має не лише регіональний, а й 

глобальний характер. 

При плануванні транспортної інфраструктури в якості пріоритету 

має розглядатися уникнення і/або мінімізацію негативних соціально-

економічних наслідків та впливу на навколишнє середовище. 

Будівництво та експлуатація автодоріг мають вестися відповідно до 

екологічних норм, а самі норми мають забезпечувати мінімізацію впливу 

автотранспортних мереж на довкілля.  

Важливість таких підходів до розвитку автотранспортної структури 

знайшла відображення у міжнародних нормативно-правових актах, 

зокрема, у Протоколі про сталий транспорт до Рамкової конвенції про 

охорону і сталий розвиток Карпат. 

Слід зауважити, що під чинниками, від яких залежить сам факт 

існування екологічної небезпеки і її міра, нами розуміються не лише 

екологічні чинники, але і чинники, що пов'язані з виникненням 

геофізичних, гідрологічних, метеорологічних та інших небезпечних явищ 

(землетруси, сильні морські хвилювання, вітрові нагони води, урагани, 

торф'яні пожежі та ін.). Що ж до природних екологічних чинників, то при 

їх впливі екосистеми, що мають здатність до самопідтримання і 

саморегулювання, повертаються в стан екологічної рівноваги. 

Необхідно враховувати та адаптувати мережі транспортної 

інфраструктури до особливих потреб, беручи до уваги: 

1) захист вразливих територій, зокрема, територій з багатим 

біорізноманіттям, екологічними взаємозв’язками чи територій, що мають 

міжнародне значення для захисту біорізноманіття та ландшафтів; 

2) мінімізацію забруднення повітря і шуму; 

3) потреби регіонів, які мають особливу важливість для туризму. 
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За необхідності, застосовуються стратегічні оцінки екології, оцінки 

впливу на навколишнє середовище, а також інші інструменти та оцінки. 

З метою запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної 

безпеки, його охорони, раціонального використання і відтворення 

природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження 

господарської діяльності, яка може мати значний вплив на навколишнє 

природне середовище, з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів був прийнятий Закон України «Про оцінку впливу на 

довкілля». Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура, що передує 

запланованій господарській діяльності (у даному випадку – будівництву 

чи реконструкції автошляхів) і передбачає виявлення характеру, 

інтенсивності і ступеня небезпеки цієї діяльності на стан довкілля і 

здоров'я населення. Вона спрямована на запобігання шкоди довкіллю, 

забезпечення екологічної безпеки, охорони, раціонального використання 

і відтворення природних ресурсів з урахуванням державних, громадських 

та приватних інтересів. 

Побудова Концепції передбачає аналіз існуючих практик 

модернізації дорожньої інфраструктури, переосмислення підходів, що 

використовуються в Україні при будівництві нових доріг та модернізації 

існуючих. В контексті загальносвітових підходів до збереження 

навколишнього середовища, побудова стратегічних планів охорони 

навколишнього середовища, зменшення негативного впливу на природу, 

напрацьована Концепція модернізації дорожньої інфраструктури 

передбачає зміщення акценту в сторону дотримання екологічних норм та 

зменшення негативного впливу на оточення в результаті розбудови, 

ремонту та покращення доріг в українсько-польському прикордонні.  

Саме тому, одним з важливих елементів при розробці концепції є її 

екологічна спрямованість.  

Концепція може бути запропонована до використання у практиці 

державного управління, адже представлені розробки можуть стати 

фундаментальною основою для підготовки проектів нормативно-

правових актів у контексті реалізації дієвої політики органами виконавчої 

влади при виконанні ними повною мірою наданих законодавством 

повноважень. 

 

 

 

  



 

6 

1. Методологія та процес розробки концепції 

 

Дана Концепція визначає конкретні напрями та рішення в частині 

екологічної складової будівництва доріг та інфраструктури, шляхом 

дослідження як європейського досвіду та адаптації його до українських 

реалій, так і напрацювання власних пропозицій. 

Науково-методичні засади здійснення програми природоохоронної 

діяльності держави загалом, та в частині дорожнього будівництва, 

зокрема, полягають у адаптованому підході до формування мети 

природоохоронної діяльності й системних засобів її досягнення.  

Основною метою природоохоронної діяльності повинна бути 

система, яка здатна адаптуватися від функцій реагування на події, що 

відбулися, до здійснення ефективного й дієвого контролю, 

запровадження відповідних запобіжних дій. 

Методологія розробки концепції 

Для підготовки концепції доцільно використовувати 

загальнонаукові методологічно важливі положення, які є 

обґрунтованими в межах сучасної теорії державної політики та 

управління.  

Зокрема, використання інструментарію системно-структурного та 

програмно-цільового підходів у контексті розроблення концепції 

екологічно приязних рішень у модернізації дорожньої інфраструктури. 

Системно-структурний підхід, що застосовується при формуванні та 

реалізації державної політики захисту навколишнього середовища у 

контексті модернізації дорожньої інфраструктури полягає в описі і 

поясненні системи за умов дослідження її елементів і залежності між 

ними в межах єдиного цілого.  

Сутність підходу полягає у розділенні складного об’єкта на складові 

частини, вивченні зв'язків між ними та у визначенні притаманних їм 

специфічних функцій, спрямованих на задоволення відповідних потреб 

системи управління з урахуванням цілісності останньої та її взаємодії із 

зовнішнім середовищем. Елементи такої системи доповнюють один 

одного та складають єдину цілісну модель стратегічного розвитку. 

Стратегічні, тактичні і оперативні плани повинні спиратися на 

альтернативні плани дій в умовах відхилень, а також на цільові програми, 

що забезпечують проекти, адміністративні плани і індивідуальні 

комплекси цілей. Суть систематизації та цілісності полягає у дослідженні 

об’єкта як відокремлених і в той же час взаємопов’язаних елементів. 

Такий підхід дозволяє детально проаналізувати кожну окрему структурну 

одиницю системи та конкретизувати результати дослідження.
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Концепція екологічно приязних рішень у модернізації 

дорожньої інфраструктури 
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2.2. Дослідження практик та можливостей використання 
екологічно приязних рішень у модернізації дорожньої 
інфраструктури, що використовуються в Україні 

3.2. Розробка та обґрунтування основних напрямів рішень у 
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4.3. Визначення напрямів реалізації концепції в контексті 
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3.1. Виділення основних положень концепції екологічно 

приязних рішень у модернізації дорожньої інфраструктури 

українсько-польського прикордоння 
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3.3. Узагальнення результатів дослідження європейського 
досвіду використання екологічно приязних рішень у модернізації 
дорожньої інфраструктури  та розроблено напрями їх 
використання в українсько-польському прикордонні 
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Мал. 1. Етапи розробки Концепції екологічно приязних 

рішень в контексті модернізації дорожньої 

інфраструктури 

 

Циклічність стратегічного планування є результатом постійно 

відтворювальної моделі досягнення довгострокових цілей. Модель 

стратегії та методологія її розробки звичайно обирається відповідно до 

потреб бенефіціарів. 

Для передбачення та запобігання появі негативних екологічних 

впливів на довкілля, які можна очікувати в результаті впровадження 

Стратегії, використовується Стратегічна екологічна оцінка (СЕО).  

СЕО (англ. Strategic environmental assessment) – системний і 

запобіжний процес аналізу впливу на довкілля запропонованих проектів 

документів розвитку стратегічного характеру. Після визначення 

можливих позитивних і негативних впливів, у разі необхідності, 

Стратегію можна доопрацювати з метою подальшого розширення 

позитивних впливів і зменшення можливих негативних впливів. СЕО 

сприяє ефективній реалізації ініціатив з місцевого розвитку, 

забезпечуючи інтеграцію пріоритетів екологічної збалансованості до 

розвиткових ініціатив з самого початку. 

 

 

Стратегічні орієнтири
Тактичні цілі та 

завдання

Середовище: 
Економічне,  

Організаційно-
правове, Екологічне

Аналіз внутрішнього 
середовища

Аналіз зовнішнього 
середовища

Переваги: недоліки,  
можливості, загрози

Реалізація розробленої 
концепції

Оцінка ефективності 
реалізації концепції

Модифікація та 
регулювання 

механізмів реалізації 
концепції модернізації 

дорожньої 
інфраструктури
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Мал. 2. Етапи розробки стратегічного документу 

 

Для розробки Концепції визначено групу осіб, яких запрошено до 

роботи над планом і які ухвалюватимуть всі рішення, при розробці 

стратегічного документу. Саме на засіданнях робочої групи 

презентуються, обговорюються напрями роботи та ухвалюються 

відповідні рішення. Склад групи повинен адекватно відображати 

структуру потрійної спіралі, тобто  

(1) органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади,  

(2) підприємства, що відповідають за модернізацію дорожньої 

інфраструктурі;  

(3) експерти, громадські організації. Важливим є включення до 

складу робочої групи представників організацій, які опікуються 

питаннями охорони довкілля. 

 Графік розробки стратегічного документу є головним інструментом 

для забезпечення вчасної реалізації усіх етапів виконання робіт зі 

стратегічного планування. 

 

Етап 1: 
Організація 

роботи зі 
планування

Етап 2: 
Аналіз 

середовища 
та факторів, 

що 
впливають

Етап 3:
Визначення 

місії, 
бачення, 

сценаріїв та 
напрямів 
розвитку

Етап 4: 
Розробка 

планів дій та 
плану 

реалізації

Етап 5: 
Громадське 
обговорення 
та ухвалення

Етап 6: 
Моніторинг та 
впровадження

Стратегічні, тактичні і оперативні плани повинні спиратися на 

альтернативні плани дій в умовах відхилень, а також на цільові програми, 

що забезпечують проекти, адміністративні плани і індивідуальні 

комплекси цілей. Суть систематизації та цілісності полягає у дослідженні 

об’єкта як відокремлених і в той же час взаємопов’язаних елементів. 

Такий підхід дозволяє детально проаналізувати кожну окрему структурну 

одиницю системи та конкретизувати результати дослідження. 
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1) загальн характеристику ситуації з 

врахуванням екологічних аспектів при 

будівництві та модернізації доріг в Україні

2) підходи до захисту навколишнього середовища 

при будівництві дорожньої інфраструктури в 

країнах ЄС

3) постановка мети, стратегічних цілей, 

пріоритетів і завдань концепції

4) дослідження технічних рішень в модернізації 

дорожньої інфраструктури

5) дослідження фінансових інструментів при 

здійсненні модернізації дорожньої 

інфраструктури в Україні

6) сучасні виклики для українсько-польського 

прикордоння у сфері збереження навколишнього 

середовища та екологічного аспекту розвитку 

регіону

7) узгодженість концепції з програмними та 

стратегічними документами

Графік розробки стратегічного документу 
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2. Загальна характеристика дорожнього будівництва в Україні 

 

Автомобільний транспорт упевнено тримає лідерство щодо обсягів 

вантажних і пасажирських перевезень порівняно з водним, повітряним та 

залізничним видами транспорту. 

Мережа автомобільних доріг загального користування України на 

даний час становить більш ніж 170 тис. км, серед яких дороги державного 

значення складають понад 20 тис. км і місцевого майже 150 тис. км.  

Дороги державного значення на 100% забезпечені твердим 

покриттям, а місцевого значення – на 97,4% (3810 км ґрунтових доріг). Із 

загальної протяжності доріг з твердим покриттям 79,73% складають 

дороги з удосконаленими типами покриття (цементобетон, 

асфальтобетон, чорні шосе і чорні гравійні дороги), решта – з 

перехідними типами покриттів (білі шосе, гравійні дороги, бруківка). При 

цьому на дорогах державного значення переважають асфальтобетонні 

покриття (79,94% від загальної площі доріг з твердим покриттям), а на 

дорогах місцевого значення – чорні шосе (47,35%) та асфальтобетонні 

покриття (28,53%).  

Усереднена щільність мережі автодоріг в Україні – 280,6 км/1000км2 

або 3,7 км/1000 чол. Порівнюючи щільність мережі доріг на території 

країни з показниками економічно розвинутих країн світу можна 

зазначити, що наведені показники є значно меншими. 

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення 

Національної транспортної стратегії України на період до 

2030 року від 30 травня 2018 р. № 430-р визначає, що 90-95 відсотків 

викидів забруднюючих речовин у повітря міст, у місцях скупчення людей 

припадає на автомобільний транспорт. Транспортна політика ЄС 

поставила завдання скоротити наполовину використання автомобілів на 

традиційних видах пального у містах до 2030 року та повністю від них 

відмовитися до 2050 року. 

Виконання зобов’язань у рамках конвенцій Міжнародної морської 

організації, Конвенції про охорону біологічного різноманіття, 

ратифікованої Законом України від 29 листопада 1994 р. № 257/94-ВР 

вимагає застосування технологій, які мінімізують вплив на живу природу 

та землі, сприяють збереженню морського біорізноманіття, врахування 

потреб охорони навколишнього природного середовища, збереження 

земель, водних об’єктів, біорізноманіття під час розвитку транспортної 

інфраструктури. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-%D0%B2%D1%80
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Загальні проблеми, що потребують розв’язання згідно 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року в 

частині будівництва та модернізації автомобільних доріг: 
 

▪  низький рівень контролю у сфері безпеки на 

транспорті, зокрема в частині охорони навколишнього природного 

середовища, уникнення відповідальності за порушення законодавства 

України про охорону навколишнього природного середовища та низька 

культура населення щодо природоохоронних заходів; 

▪  відсутність стимулювання застосування 

альтернативних джерел енергії на об’єктах транспортної 

інфраструктури; 

▪  велике антропогенне навантаження на навколишнє 

природне середовище, високий рівень забруднення атмосферного 

повітря і шуму від автомобілів у місцях життєдіяльності людей; 

▪  значний вплив автомобільного транспорту на 

глобальну зміну клімату; 

▪  низький рівень впровадження енергозберігаючих 

технологій; 

▪  незадовільний стан збереження найбільш цінних 

річкових екосистем, оселищ, видів рослин і тварин, що 

охороняються відповідно до законодавства України, у планах розвитку 

інфраструктури річкового транспорту і проведення днопоглиблювальних 

робіт. 
 

Відсутність ефективної системи управління в сфері охорони 

навколишнього природного середовища та більш повільне, ніж 

очікувалося, проведення структурних реформ і модернізації 

технологічних процесів в умовах зростання національної економіки 

призводить до збільшення рівня забруднення та зумовлює підтримку 

старих, неефективних підходів до використання енергетичних і 

природних ресурсів. 

Мета реалізації національної екологічної політики полягає в 

стабілізації і поліпшенні екологічного стану території держави шляхом 

утвердження національної екологічної політики як інтегрованого 

фактора соціально-економічного розвитку України для забезпечення 

переходу до сталого розвитку економіки та впровадження екологічно 

збалансованої системи природокористування. 
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Основними цілями національної екологічної політики є: 

- досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього 

природного середовища; 

- підвищення рівня громадської свідомості з питань охорони 

навколишнього природного середовища; 

- поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної 

безпеки; 

- удосконалення системи інтегрованого екологічного управління 

шляхом включення екологічної складової до програм розвитку секторів 

економіки; 

- удосконалення регіональної екологічної політики, зменшення 

негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне 

середовище; 

- припинення втрат біо- та ландшафтного різноманіття, формування 

екомережі, розвиток заповідної справи; 

- забезпечення екологічно збалансованого використання природних 

ресурсів. 
 

  В частині екологізації транспорту та дорожньої інфраструктури 

передбачено: 

1) розвиток екологічно безпечних видів транспорту 

2) упровадження інноваційних проектів, спрямованих на зменшення 

рівня шумового забруднення 

3) оптимізацію дорожнього руху на території великих міст, подальший 

розвиток громадського електротранспорту 

4) підтримку використання автотранспортних засобів, що відповідають 

європейським стандартам 

5) підвищення вимог до забезпечення екологічної безпеки та 

надійності трубопровідного транспорту 

6) гармонізацію планів розвитку транспортної структури з вимогами, 

принципами та пріоритетами розвитку екомережі, невиснажливого 

використання, відтворення та збереження біо- та ландшафтного 

різноманіття 

7) стимулювання використання альтернативних видів палива 
 

В частині будівництва автомобільних доріг в Україні застосовуються 

Галузеві будівельні норми “Екологічні вимоги до автомобільних доріг. 

Проектування” ГБН В.2.3-218-007:2012, що визначають вимоги 

проектування при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті 

автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них 

стосовно захисту навколишнього середовища. 
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3. Модернізація дорожньо-будівельного сектора економіки у 

контексті подолання негативних наслідків глобальної 

екологічної кризи 
 

Комплекс заходів щодо обмеження негативного впливу 

автомобільних доріг на навколишнє середовище повинен бути 

направлений на збереження здоров’я та інтеграцію української 

прикордонної транспортної мережі до загальноєвропейської. Тому 

виникає нагальна потреба в керованому розвитку автодорожньої 

інфраструктури з урахуванням екологічної безпеки.  

При проектуванні автомобільних доріг оцінюванню підлягають усі 

джерела впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище, хоча 

масштаби їх дії значно відрізняються. 
 

Автомобільна дорога як інженерна споруда 

Інтереси збереження природи і ландшафту повинні враховуватися на 

всіх етапах проектування, будівництва й утримання доріг згідно із 

законодавчими актами, нормативними документами і з необхідним 

дотриманням вимог до технологій. 

При цьому необхідно: 
 

1) передбачити шкідливий вплив дороги на природу та 

ландшафт шляхом необхідного трасування й опорядження доріг;  

2) компенсувати неминучий шкідливий вплив на природу та 

ландшафт заходами охорони природи й ландшафту, щоб після 

завершення втручань не залишалося значних або стійких 

негативних наслідків для природного балансу і щоб природний 

ландшафт був відновлений або заново сформований з контролем 

відповідних вимог;  

3) підтримувати реалізацію цілей охорони природи та 

ландшафту в рамках повноважень відповідних дорожніх служб. 
 

 

Транспортний рух 

Транспорт посів друге місце після промисловості серед 

антропогенних джерел забруднення на урбанізованих територіях, 

оскільки постачає в навколишнє середовище величезну частку пилу, сажі, 

відпрацьованих газів, масел, оксидів важких металів та сотні інших 

шкідливих сполук, значна частка яких належить до токсичних. Крім 

цього, на екосистему вливають такі фізичні фактори, як шум, вібрація, 

електромагнітні поля, які не завжди доступні прямому сприйняттю, й 

тому часто ігноруються в практичних екологічних дослідженнях і не 
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враховуються при проектуванні. 

На території, що прилягає до існуючої автомобільної дороги, 

виділяються землі, не віднесені до смуги відведення, та придорожні 

смуги, на яких проявляються впливи дорожніх споруд і транспортних 

забруднень, – граничні зони впливу автомобільної дороги на навколишнє 

середовище. 

До граничних зон впливу віднесені: зона впливу, захисна смуга, 

резервнотехнологічна смуга. 

За результатами оцінювання екологічного стану існуючої 

автомобільної дороги й за розрахунками прогнозних рівнів впливу на 

навколишнє середовище встановлюють екологічний клас автомобільної 

дороги та виконують порівняльне оцінювання екологічно небезпечних 

впливів. Характер впливів визначають залежно від спрямованості 

джерела впливу. 

Технологічні процеси будівництва і реконструкції та утримання 

автомобільних доріг мають тимчасовий малоінтенсивний характер та на 

стан навколишнього середовища суттєво не впливають. 

Використання принципів концентрації автотранспортного потоку 

при розміщенні місцевих доріг може призвести до негативного ефекту, 

тому що висока щільність їх мережі сприяє поширенню шкідливого 

впливу автомобілів на ґрунти. Виникає потреба у здійсненні спеціальної 

екологічної оптимізації мережі місцевих доріг, що особливо важливо, 

оскільки ґрунтові дороги щорічно переорюють за вимогами зміни 

структури землекористування. 

Збільшення навантажень на ґрунти, пов’язане з утворенням 

багатодоріжжя, може призвести до їх порушення в результаті впливу 

механічного навантаження від транспортних засобів, що мають масу і 

динамічні властивості.  

Ущільнення ґрунтового покриву, особливо по схилах, призводить до 

утворення вимоїн, осипів, обвалень ярів із втратою корисних площ і 

руйнуванням ландшафту. 

Будівництво та експлуатація автомобільних доріг викликають низку 

негативних впливів на навколишню природу, тобто на той компонент 

середовища, який має природний характер. Часом ці впливи 

опосередковані, виявляються протягом багатьох років у соціальних 

відносинах і позначаються на здоров’ї людей.  

До основних негативних впливів автотранспортної комунікації 

можна віднести знищення природного ландшафту при будівництві 

дороги, фізичне вилучення частини природного середовища, надання їй 

антропогенного характеру, втрату рослинності, тваринного світу, ерозію 

ґрунту, забруднення повітря, води та ґрунту, порушення балансу поверхні 
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й підземних вод. 

При будівництві автомобільних доріг характерним є виникнення в 

природному середовищі екологічного бар’єра, межової лінії, яка 

ускладнює багато природних процесів у навколишній природі таких, як 

пересування тварин і втрата рівноваги (навігації) у птахів. 

Рухомий склад та розгалужена інфраструктура транспорту 

поширюють свою дію на великі території, перетинаючи рельєфи й 

ландшафти, розташовані в різних кліматичних зонах. 

У зв’язку із цим тваринний і рослинний світ екосистем піддається 

посиленому негативному впливу: 

• забруднення середовища проживання живих істот викидами від 

транспортних засобів; 

• скорочення родючих площ і погіршення умов пророщування 

рослин через відчуження земель під шляхи сполучення; 

• руйнування звичних місць розселення тварин, птахів, мешканців 

водойм і витісненні їх із зайнятої екологічної ніші; 

• скорочення чисельності популяцій через зниження продуктивності 

екосистем, негативний вплив факторів шуму, вібрації, загазованості, 

неспокою і безпосередніх зіткнень із транспортом, що призводять до 

загибелі особин; 

• перетин автомагістралями, трубопроводами, судноплавними 

фарватерами, добових шляхів міграції тварин.  

Зменшення впливу автомобілів на природне середовище та людину 

можливе за рахунок досконального вивчення проблеми, дотримання 

екологічних принципів проектування автомобільних доріг, адже від 

правильності запроектованої автомобільної дороги, врахування 

екологічних факторів проектування залежить рівень дії транспорту на 

навколишнє середовище. 
 

Збереження природного ландшафту й середовища 

існування тварин 

Щоб максимально зберегти природний ландшафт при проектуванні 

та будівництві автомобільної дороги, потрібно дотримуватися головних 

принципів архітектурно-ландшафтного планування. Вони повинні 

реалізовуватися вже на стадії планування варіантів траси дороги. 

Нинішня практика відведення землі, на жаль, незадовільна: перевага 

майже завжди віддається природним зонам при збереженні земель, 

зайнятих під промислове або сільськогосподарське виробництво. 

Використовуючи прийоми ландшафтного проектування в організації 

дорожнього середовища, потрібно керуватися принципами збереження 

та розкриття природи. Сучасна теорія ландшафтного проектування 
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визначає гнучкий підхід до вибору траси автомобільної дороги залежно 

від форм ландшафту. Для переважно рівнинного природного ландшафту 

доцільною є клотоїда – траса, що складається з кривих змінної кривизни 

з чергуванням кутів повороту, або траса, яка складається зі сплайнів 

(кубічних поліномів). Такі траси візуально являють собою лінії плавних 

обрисів. Ці форми трас найбільш наближаються до «первинних», 

природних контурів ландшафту, що має в основному криволінійний 

обрис. 

Подальший розвиток транспорту, підвищення швидкостей руху та 

збільшення його інтенсивності буде посилювати негативну дію на 

тваринний і рослинний світ. Автомобільні дороги іноді перегороджують 

традиційні шляхи міграції тварин, відокремлюючи місця їх проживання 

від місць харчування чи полювання, порушуючи екологічну рівновагу в 

природі.  Доцільним способом мінімізувати конфлікт людини і дикої 

природи є влаштування перехресть для тварин, скотопрогонів, 

спеціальних мостів та тунелів, які дозволяють тваринам і звірам 

перетинати автомобільні дороги. 

Застосовуються два типи таких конструкцій: над дорогою і під нею. 

Використання конкретного виду переходу залежить від видової 

різноманітності тварин і географічних особливостей їх переміщення. 
 

Звуковий вплив автодорожнього комплексу 

Шумозахисні заходи повинні проектуватися на територіях, 

віднесених до населених. Якщо перевищується допустимий рівень шуму, 

тоді потрібно вживати заходів щодо його зниження. Відстань від краю 

проїзної частини магістральних доріг до житлової забудови 

встановлюють з урахуванням забезпечення в житловій зоні нормативних 

рівнів шуму. На сьогоднішній день сформульовано й обґрунтовано дві 

групи заходів боротьби із шумом: технічні та планувально-конструктивні. 

Технічні заходи боротьби із шумом: 

1) удосконалення покриттів дорожнього одягу, які дозволяють 

знизити шум на їх поверхні;  

2) удосконалення конструкцій автотранспортних засобів 

(автомобільних шин з більш низьким рівнем шуму при русі). 

До планувально-конструктивних відносять улаштування перешкод 

шуму між дорогою й сельбищною територією (захисні конструкції на 

автомобільних дорогах) – встановлення шумозахисних екранів.  

Розглянуті та структуровані фактори впливу дорожньо-транспортної 

інфраструктури на навколишнє середовище виявляють перспективні 

напрями розроблення оптимальних заходів щодо мінімалізації такого 

впливу. 
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4. Екологічність як визначальний критерій при проектуванні 

дорожньої інфраструктури 

 

Проблеми екологічної безпеки та раціонального 

природокористування нерозривно пов'язані з соціально-економічним 

розвитком суспільства та зумовлені ним, пов'язані з питаннями охорони 

здоров'я, створенням сприятливих умов для життєдіяльності та 

природного відтворення населення у сучасному та майбутньому 

поколіннях. 

Концепція екологічної безпеки є системою поглядів, цілей, 

принципів та пріоритетів, а також заснованих на них дій політичного, 

економічного, правового, адміністративного, науково-технічного, 

санітарно-епідеміологічного та освітнього характеру, спрямованих на 

створення безпечних та сприятливих умов довкілля нинішнього та 

майбутніх поколінь населення. 

Екологічна безпека входить до системи державної безпеки, 

пріоритетними елементами якої є конституційна, оборонна, економічна, 

політична, продовольча, інформаційна безпека та ін. 
 

Загальні принципи забезпечення екологічної безпеки 

ґрунтуються на політиці таких принципах: 

 єдність економічного, соціального та екологічного 

розвитку, спрямоване на підвищення якості життя нинішнього та 

майбутніх поколінь населення (принцип сталого розвитку); 

 встановлення та законодавче закріплення режиму взаємної 

відповідальності органів місцевого самоврядування, органів державної 

влади за стан довкілля та природних ресурсів, розробку та реалізацію 

спільних заходів щодо забезпечення екологічної безпеки, їх фінансове, 

ресурсне забезпечення; 

 пріоритетність екологічної безпеки при розробці та 

реалізації містобудівних, інженерних, промислових та інших проектів 

територіального та регіонального масштабу; 

 пріоритетність вирішення проблем охорони навколишнього 

середовища та екологічної безпеки як основного фактору ризику 

несприятливого впливу на здоров'я населення; 

 поєднання адміністративних, нормативних та економічних 

методів управління природоохоронною діяльністю для забезпечення 

екологічної безпеки населення; 

 запровадження екологічних мотивацій у процес прийняття 

управлінських рішень, впровадження екологічних оцінок витрат та 

результатів, встановлення більш суворих екологічних обмежень та 
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стандартів; 

 першочерговість розробки та реалізації заходів щодо 

забезпечення екологічної безпеки для територій, підприємств та об'єктів 

з критичною або явно несприятливою екологічною обстановкою, що 

безпосередньо впливає на здоров'я населення (принцип концентрації 

зусиль на «локальні» проблеми); 

 пріоритетність виявлення та вирішення задач зниження 

екологічного ризику на об'єктах потенційної екологічної небезпеки 

(принцип «гарячих точок»); 

 етапність вирішення проблем охорони навколишнього 

природного середовища та екологічної безпеки, встановлення коротко-, 

середньо- та довгострокових цілей та завдань, відповідність коротко- та 

середньострокових результатів довгостроковим цілям екологічної 

безпеки міста; 

 запобігання погіршенню екологічної ситуації; 

 поступовий перехід від дій, спрямованих на локалізацію 

негативних наслідків («боротьба з наслідками»), зумовлених 

порушенням екологічної рівноваги, до їх прогнозування та запобігання 

(«боротьба з причинами»); 

 збільшення обсягу та підвищення точності інформації про 

стан навколишнього природного середовища та про джерела екологічної 

небезпеки для прийняття адекватних рішень щодо управління міським 

розвитком; 

 широке поширення екологічної інформації, що зачіпає 

інтереси населення, та забезпечення участі громадськості у прийнятті 

рішень; 

 безперервна екологічна освіта та виховання населення для 

формування світогляду громадян різного віку на основі глибокої поваги 

до природи. 
 

Основними об'єктами екологічної безпеки виступають людина 

(особистість) з її правом на здорове та сприятливе для життя навколишнє 

природне середовище; товариство з його матеріальними та духовними 

цінностями, що залежать від екологічного стану території міста; 

сприятлива екосистема міста як основа сталого розвитку суспільства та 

благополуччя майбутніх поколінь. 
 

Термін “екологічна безпека автомобільної дороги” 

передбачає захищеність природи і соціуму від впливу 

автомобільної дороги на всіх етапах її життєвого циклу: 

будівництва, реконструкції, експлуатації, утримання та ремонту.  
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Екологічно безпечним вважається такий стан дороги, 

при якому: 

‒ забруднення природного середовища придорожньої території, 

обумовлені інженерними спорудами та конструкціями дороги, відсутні 

або є мінімально можливими при існуючих технологіях і сучасних 

вимогах; 

‒ створені умови, що забезпечують мінімальний вплив на природу з 

боку автомобільного транспорту, що знаходиться на автомобільній 

дорозі. 
 

Критерієм екологічної безпеки є прийнятні кількісні значення 

санітарно-гігієнічних нормативів або відповідність екологічних 

параметрів рамкам фонових значень для конкретної території. 

Виконання цих умов забезпечує стійкість природних екосистем на 

територіях, що прилягають до автотранспортної системи протягом 

невизначено тривалого часу. 
 

Системність поняття “екологічна безпека автомобільної 

дороги” вимагає виділення та осмислення всіх його підсистем та 

складових їх компонентів; виявлення кількісних та якісних параметрів 

для їх оцінювання; обґрунтованих обмежувальних величин (гранично 

допустимих концентрацій, рівнів впливу тощо); чіткого цілепокладання 

та визначення функцій.  
 

На цій основі мають формуватися як міжгалузева інтеграція, так і 

узгоджений, внутрішньо несуперечливий комплекс заходів, методів, а 

також документів (нормативних, технічних), які мають забезпечити 

дієвість природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів. Всі проектні 

рішення (від організаційно-управлінського до технологічного та 

економічного рівнів) повинні ґрунтуватися не лише на дотриманні 

природоохоронного законодавства, а й на інноваціях, що безпосередньо 

чи опосередковано пов'язані з ресурсо-, енергозбереженням та 

раціональним природокористуванням. 

Увага до підвищення екологічної безпеки у сфері будівництва та 

експлуатації автомобільних доріг пояснюється загостренням екологічної 

кризи, процесами глобалізації, включенням нашої країни у 

загальноєвропейські природоохоронні програми.  

Екологізація стосується всіх етапів будівництва автомобільних доріг: 

пошуків, проектування, заготівельних та транспортних робіт, будівельно-

монтажних робіт, контрольно-випробувальної діяльності. 
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На стадії розробки та проектування майбутньої дороги 

наводяться попередні оцінки можливого екологічного 

впливу, що включають: 

- загальну характеристику регіону; 

- обґрунтування необхідності розвитку мережі автомобільних 

шляхів; 

- існуючу та передбачувану інтенсивність та склад руху; 

- існуючий та передбачуваний рівень забруднень навколишнього 

середовища вздовж передбачуваної траси; 

- площа відчуження земель під постійне та тимчасове 

землевідведення; 

- наявність та коротка характеристика населених пунктів уздовж 

передбачуваної траси; 

- наявність особливо охоронюваних природних об'єктів, пам'яток 

природи та архітектури. 
 

На передпроектному етапі подають загальні дані, що 

підтверджують можливість будівництва (реконструкції, ремонту) даного 

об'єкта, у тому числі дані, за якими можуть бути встановлені екологічні 

обмеження: 

- приблизна кількість працюючих на дорозі в різні періоди та 

джерела забезпечення їх житлово-комунальних та соціально-побутових 

потреб; 

- потреба у земельних ресурсах (постійного та тимчасового 

відведення), їх місце та належність, необхідність зносу; 

- розміщення та потужність підприємств, що забезпечують, кар'єрів; 

- попередній аналіз можливого впливу об'єкта на навколишнє 

середовище (за аналогічними об'єктами); 

- інші суттєві для цих умов характеристики (джерела енергії, 

водопостачання, очищення стоків, потреба у тимчасових дорогах тощо), 

які доповнюються та використовуються на наступному етапі 

проектування при детальній оцінці впливів на навколишнє середовище. 
 

До складу таких матеріалів слід включати: 

- визначення характеристик наміченої господарської та іншої 

діяльності та можливих альтернатив (у тому числі відмови від діяльності); 

- аналіз стану території, на яку може вплинути намічувана 

господарська та інша діяльність (стан природного середовища, наявність 

та характер антропогенного навантаження тощо); 

- виявлення можливих впливів наміченої господарської та іншої 

діяльності на навколишнє середовище з урахуванням альтернатив; 

- оцінку впливів на навколишнє середовище наміченої господарської 
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та іншої діяльності (імовірності виникнення ризику, ступеня, характеру, 

масштабу, зони поширення, а також прогнозування екологічних та 

пов'язаних із ними соціальних та економічних наслідків); 

- визначення заходів, що зменшують, пом'якшують або запобігають 

негативним впливам, оцінка їх ефективності та можливості реалізації; 

- оцінку значущості залишкових впливів на довкілля та його 

наслідків; 

- порівняння за очікуваними екологічними та пов'язаними з ними 

соціально-економічними наслідками аналізованих альтернатив, у тому 

числі варіанта відмови від діяльності та обґрунтування варіанта, 

запропонованого для реалізації; 

- розробку пропозицій щодо програми екологічного моніторингу та 

контролю на всіх етапах реалізації наміченої господарської та іншої 

діяльності; 

- розробку рекомендацій щодо проведення післяпроектного аналізу 

реалізації наміченої господарської та іншої діяльності; 

- підготовку попереднього варіанту матеріалів щодо оцінки впливу на 

навколишнє середовище наміченої господарської та іншої діяльності 

(включаючи короткий виклад для нефахівців). 
 

Попередній аналіз впливу об'єкта на навколишнє середовище 

повинен включати по кожному з розглянутих варіантів наближене 

визначення розмірів найбільш суттєвих впливів та орієнтовну оцінку 

їхньої допустимості. 

- викидів транспортних засобів, що користуються дорогою, у 

валовому обчисленні (т/рік) з урахуванням змін транспортних потоків до 

та після будівництва (реконструкції, ремонту), характеру використання 

придорожніх земель; 

- вплив на стан ландшафту, насамперед, особливо охоронювані та 

селітебні території, рекреаційні об'єкти, пам'ятки історії та культури; 

- розміщення постійних та тимчасових виробничих підприємств 

(кар'єри, асфальто- та цементобетонні заводи, тощо); 

- тимчасових транспортних шляхів. 

Розробка проектної документації на будівництво або реконструкцію 

автомобільних доріг, як правило, здійснюється на основі затверджених 

(схвалених) обґрунтувань інвестицій.  
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Необхідною складовою є дані по таких сферах: 
 

1) Дані про існуючий стан та прогнозовану зміну 

середовища відповідно до планів перспективного соціально-

економічного розвитку території. Наявність екологічних 

проблем, унікальність природних умов. Наявність джерел суттєвого 

забруднення у зоні впливу об'єкта. 

2) Дані про санітарну ситуацію у районі будівництва 

(специфічні захворювання, поширення гігієнічно небезпечних речовин). 

3) Стан атмосфери. Характеристика забруднення повітря. 

Хімічний склад атмосферних опадів. Фонові концентрації речовин, що 

забруднюють атмосферу. 

4) Поверхневі води. Характеристика якості води у водоймах. 

Хімічний склад ґрунтових вод. Хімічний склад поверхневих вод. 

Можливість використання джерел водопостачання для водоспоживання. 

5) Землекористування: Планово-картографічний матеріал 

району із зазначенням існуючих будівель, інженерних мереж, доріг тощо. 

Склад угідь. Ґрунтова характеристика: основні типи ґрунтів, їх 

потужність, вміст гумусу, агрохімічні та агровиробничі показники. Якісна 

характеристика ґрунтів. Перелік видів, угруповань рослин, у тому числі 

рідкісних, зникаючих, занесених до Червоної книги. 

6) Лісове господарство: Планово-картографічні матеріали 

останнього лісоустрою. Оцінка санітарного стану лісового фонду. 

Характеристика стану лісового фонду у місцях ураження пожежами, 

забруднень, тощо. 

7) Водне господарство: Рибогосподарська категорія водойми, 

промислові запаси у зоні впливу об'єкта. Існуючий стан та перспектива 

рибогосподарського освоєння з урахуванням комплексного 

використання. Видовий склад іхтіофауни та флори. Місця та терміни 

нересту, якість нерестовищ. Місця та терміни нагулу, розташування та 

розміри зимувальних ям. Міграційні шляхи та терміни міграції. 

Особливості концентрації риби та молоді при міграціях. 

8) Сільське господарство: Структура та спрямованість 

сільськогосподарського виробництва (карта-схема). Перелік та структура 

технологічних зв'язків сільськогосподарських підприємств. Урожайність, 

продуктивність тваринництва. 

9) Надра, геологія: Довідки про наявність або відсутність родовищ 

корисних копалин на території відводу: розміри та межі, місця 

найближчих виходів, склад порід, що вміщають, і пластових вод. 

Відомості про підземні води: затверджені запаси, якісний стан по 

горизонтах, види та джерела забруднень, гідрогеологічний прогноз змін 
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показників стану. 

10) Тваринний світ: Видовий склад тварин, птахів та ін, що живуть 

або мігрують у зоні впливу об'єкта. Рідкісні, занесені в Червону книгу 

краєвиди. Чисельність, господарська цінність, умови проживання, 

розмноження, міграції, зимівлі. 

11) Соціально-економічні умови: Відомості про умови трудової 

діяльності: структура об'єктів праці, перспективи працевлаштування, 

економічні та соціальні умови праці. Характеристика сфери 

обслуговування населення: якість та забезпеченість послугами охорони 

здоров'я, освіти, торгівлі, культурно-побутовими. Житлово-комунальне 

господарство, пасажирський транспорт. Інформація про інженерно-

технічне забезпечення в період будівництва та експлуатації об'єкта: 

енергопостачання, водопровід, каналізація тощо. 
 

 Екологічно та економічно обґрунтовані рішення щодо 

будівництва автомобільних доріг повинні гарантувати: 

- мінімальні збитки природного середовища; 

- екологічну безпеку та сприятливі умови для населення; 

- раціональне та економне витрачання природних, матеріальних, 

паливно-енергетичних та трудових ресурсів; 

- збереження біологічної різноманітності, чистоти повітря, джерел 

водопостачання та інших природних об'єктів, історичної спадщини; 

- використання високопродуктивних мало- або безвідходних 

технологій. 

Представлені матеріали повинні містити вичерпну інформацію про 

вплив об'єкта на навколишнє середовище під час будівництва та в період 

експлуатації, а також за можливих аварійних ситуацій. 
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5. Напрями підвищення екологічної безпеки автомобільних 

доріг 

 

Для характеристики напрямів підвищення екологічної безпеки 

автомобільних доріг, виділимо дві підсистеми джерел екологічної 

небезпеки:  

а) дорожньо-транспортна; 

б) транспортні засоби.  

Перша включає автомобільні дороги різних типів (асфальтобетонні, 

цементобетонні, гравійні), друга – легкові автомобілі і великовантажний 

транспорт.  

Обидві підсистеми тривало або короткостроково (залежно від 

великої кількості зовнішніх факторів та їх поєднання) впливають на 

об'єкти довкілля.  

Такі інженерні споруди, як земляне полотно, шляхопроводи, мостові 

переходи, водовідвідні та водопропускні пристрої, а також стан узбіччя 

автомобільних доріг, різноманітні об'єкти дорожньої інфраструктури 

(АЗС, зупинки транспорту та ін.) впливають на стан ґрунту, якість 

атмосферного повітря, чистоту водних об'єктів, що знаходяться у зоні 

їхнього впливу. 

Технологічні процеси будівництва автомобільних доріг мають 

безпосередній вплив на довкілля. 

 

 До технологічних процесів будівництва доріг, що мають 

вплив на навколишнє середовище відносять: 
 

 вирубування дерев, зняття та переміщення ґрунтово-рослинного 

шару; 

 скупчення біля відходів; 

 рух транспорту, робота механізмів та машин; 

 розчленовування ландшафту, відчуження території; 

 розробка котлованів та траншей, переміщення, укладання 

ґрунту та інших матеріалів при зведенні земляного полотна, пристрої 

підстилаючих шарів та основ дорожнього одягу; 

 виробництво матеріалів та виробів на підприємствах дорожнього 

будівництва; 

 монтаж конструкцій, зварювальні роботи; 

 функціонування пунктів забезпечення дорожнього будівництва. 
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Таблиця 1. Показники екологічно безпечного стану 

автомобільної дороги 
 

Показники екологічно безпечного стану автомобільної дороги 
екологічно значущі екологічні 

Характеризують технічний стан 
елементів (конструкцій) 
автомобільних доріг або робіт з 
утримання або ремонту. Вплив на 
природне середовище власне 
автомобільної дороги та її вплив на 
екологічні показники автомобільного 
транспорту 

Характеризують рівень забруднення 
повітря, води, ґрунту, вплив на 
біосферу (людини, рослинність, 
тваринний світ). Відображають 
спільний вплив на природу 
автомобільного транспорту та 
інженерних споруд автомобільної 
дороги. 

Елементи, що забезпечують екологічно безпечний стан 
автомобільної дороги 

Елементи Показник впливу Елементи Показник впливу 
Земляне 
полотно 

Пристрої та споруди 
для пропуску тварин 
на шляхи їх міграції 

Повітря Концентрація оксидів 
вуглецю (СО), оксидів 
азоту (NOX), оксидів 
сірки (SO2), пилу, 
вуглеводнів (СnНm), 
свинцю та його 
з'єднань. Рівень 
транспортного шуму. 

в т.ч.: 
- тіло 
полотна 

Просідання 
підстилаючих грунтів 
під насипом 

- укоси Ухил та стан 
зміцнення укосів 

Земля 
(ґрунт) 

Концентрація свинцю, 
хлоридів 

- узбіччя Зміцнення узбіччя на 
укріплених 
асфальтобетоном 
узбіччях - сміття, 
твердих частинок  

Вода  Вміст нафтопродуктів, 
сміття, твердих 
частинок 
 

Придорожня 
територія 
 

Усихання дерев, 
сухостій (поточний 
відпад) у захисному 
лісосмузі. Видовий 
склад шкідників та 
хвороб у лісозахисній 
смузі. Забезпеченість 
стоку поверхневих вод 
від дороги та на 
придорожній смузі. 
Заболочування  

Біосфера, в 
т.ч. 
- 
рослинність 
 

Вологість і 
забруднення ґрунту  

- тваринний 
світ  
 

Занепокоєння від 
транспортного шуму. 
Можливість перетину 
дороги великими та 
дрібними тваринами  

Покриття 
дорожнього 
одягу  

Коефіцієнт зчеплення. 
Шорсткість поверхні. 
Опір зносу (стирання). 
Матеріал покриття. 
Кількість сміття та 
твердих частинок  

Людина Рівень аварійності 
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Найбільш чутливими до впливу компонентами природного 

середовища є: 

І) при будівництві (реконструкції) автомобільної 

дороги: 

- рельєф місцевості, ландшафт, родючий шар ґрунту через 

відчуження земель під лінійні споруди та дорожні об'єкти, кар'єри 

будівельних матеріалів, спорудження земляного полотна, виїмок, 

насипів, мостових переходів, наявності будівельних відходів та 

несанкціонованих звалищ, ерозійних процесів. Особливо це важливо на 

природних територіях, що особливо охороняються; 

- поверхневі води через забруднення їх нафтопродуктами, 

спецрідинами (рідинами гідросистем будівельно-дорожніх машин, 

систем охолодження двигунів, акумуляторних батарей), суспензією, 

особливо при встановленні опор мостів у руслі річки, змивання в'яжучих 

та плівкоутворювальних речовин з будівельних майданчиків; 

- населення, тваринний світ, іхтіофауна під час виконання 

вибухових робіт, забиванні паль, роботі механізмів та машин. 

- із соціальних аспектів - соціально-економічні умови життя та 

здоров'я населення через збільшення транспортної доступності та 

мобільності населення, порушення правил техніки безпеки, а також 

традиційне природокористування малих народів в основному з 

перерахованих вище причин. 

Екологічна безпека автомобільних доріг досягається шляхом 

розробки та застосування у проектній документації на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання технічних рішень, що обмежують 

негативні впливи на навколишнє середовище допустимими рівнями, за 

яких не виникає шкідливих наслідків для здоров'я населення, не 

відбувається незворотних змін природного середовища, погіршення 

соціально-економічних умов проживання людей. У процесі реалізації 

проектної документації повинні виконуватись встановлені правила 

природокористування та охорони навколишнього середовища. 

Основним методом визначення рівня екологічної безпеки технічних 

або організаційних рішень, що приймаються, є оцінка впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС), яка включає аналіз стану 

навколишнього середовища, виявлення складу і характеру впливів і 

прогноз їх наслідків. ОВНС виконується для розрахункового (найменш 

сприятливого) стану середовища проживання та поєднання впливаючих 

чинників за розрахунковий період експлуатації проектованого об'єкта і 

включає визначення суттєвого рівня всіх виявлених впливів і 

допустимого рівня кожного суттєвого виду впливів для кожного 
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компонента навколишнього середовища на дорогій території, що 

перетинається. 

В результаті проведення ОВНС робиться висновок про допустимість 

(або неприпустимість) будівництва, необхідність застосування захисних 

заходів та можливості або неможливість реалізації намічених рішень. 

Дослідження з оцінки впливу на навколишнє середовище наміченої 

господарської та іншої діяльності включає наступне): 

- визначення характеристик наміченої господарської та іншої 

діяльності та можливих альтернатив (у тому числі відмови від діяльності); 

- аналіз стану території, на яку може вплинути намічувана 

господарська та інша діяльність (стан природного середовища, наявність 

та характер антропогенного навантаження тощо); 

- виявлення можливих впливів наміченої господарської та іншої 

діяльності на навколишнє середовище з урахуванням альтернатив; 

- оцінка впливів на навколишнє середовище наміченої 

господарської та іншої діяльності (імовірності виникнення ризику, 

ступеня, характеру, масштабу, зони поширення, а також прогнозування 

екологічних та пов'язаних із ними соціальних та економічних наслідків); 

- визначення заходів, що зменшують, пом'якшують або запобігають 

негативним впливам, оцінка їх ефективності та можливості реалізації; 

- оцінка значущості залишкових впливів на довкілля та його 

наслідків; 

- порівняння за очікуваними екологічними та пов'язаними з ними 

соціально-економічними наслідками аналізованих альтернатив, у тому 

числі варіанта відмови від діяльності та обґрунтування варіанта 

запропонованого для реалізації; 

- розробка пропозицій щодо програми екологічного моніторингу та 

контролю на всіх етапах реалізації наміченої господарської та іншої 

діяльності; 

- розробка рекомендацій щодо проведення післяпроектного аналізу 

реалізації наміченої господарської та іншої діяльності; 

- підготовка попереднього варіанту матеріалів щодо оцінки впливу 

на навколишнє середовище наміченої господарської та іншої діяльності. 

 

Оцінка екологічної безпеки автомобільних доріг має 

охоплювати такі групи та види впливів, що відрізняються за джерелами 

їх виникнення: 

а) транспортні забруднення (викиди) - викиди транспортних 

засобів, що користуються дорогою: відпрацьовані гази, транспортний 

шум, пилоподібні (тверді) викиди та продукти зношування покриттів, що 

забруднюють повітря, грунт та водні стоки на прилеглій території; 
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б) зміни природних та господарських систем внаслідок 

впровадження дороги та входять до її комплексу інженерних споруд: 

вилучення земель, переформування рельєфу, зміна стоку, рівня та умов 

руху ґрунтових вод, поділ біосистем та господарських угідь, існуючої 

інфраструктури; 

в) технологічні впливи при виконанні будівельних або 

інших робіт: забруднення атмосфери, ґрунту та водойм при роботі 

дорожніх машин, виробничий шум, поширення пилу, тимчасове 

вилучення, засмічення земель. 

Основними об'єктами впливу автомобільних доріг на довкілля є 

природні та соціально-економічні компоненти. 

Результати виконання процедури ОВНС, як правило, оформлюються 

у самостійний розділ, який включає таку інформацію: 

1) Визначення типів та характеру ймовірних впливів 

автомобільної дороги на навколишнє середовище: 

- Будівельні дії, тобто. дії, пов'язані з веденням робіт, носять, як 

правило, тимчасовий характер; 

- Експлуатаційні впливи, тобто. дії, що виявляються протягом 

тривалого періоду експлуатації об'єкта: дії, пов'язані з функціонуванням 

об'єкта як інженерної споруди та дії автомобільного транспорту 

(пересувних джерел дії). 

2) Визначення видів передбачуваних впливів на навколишнє 

середовище залежно від характеру запропонованих заходів щодо 

розвитку об'єкта та перелік основних видів впливу автомобільних доріг та 

мостових переходів на навколишнє середовище. 

3) Аналіз антропогенного навантаження на територію 

передбачуваного розміщення об'єкта: 

- наявність промислових підприємств, стан сільського господарства, 

забезпеченість транспортною мережею тощо; 

- місце розташування існуючих основних джерел впливу на природне 

середовище в зоні впливу автомобільної дороги, склад, концентрація 

забруднюючих речовин, їх розподіл та тенденція зміни у часі та просторі; 

- закономірності та масштаби змін, що відбуваються в регіоні, 

довкілля; 

- загальний вплив господарської діяльності на стан повітряного 

середовища, ґрунтів, вод, інженерно-геологічних умов, тваринного та 

рослинного світу, проживання людей; 

- аналіз впливу аналізованої автомобільної дороги на умови життя 

населення в населених пунктах, загазованість територій, рівні шуму, 

аварійність руху тощо; 

- загальна оцінка характеру та інтенсивності антропогенного 
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навантаження; 

4) Аналіз соціального розвитку території, включаючи: 

- населення району тяжіння автомобільної дороги, наявність та 

розмір населених пунктів, у тому числі у зоні безпосереднього впливу 

об'єкта; 

- стан соціального середовища, традиційне природокористування, 

стан соціально-побутових умов; 

- дані про наявність пам'яток історії, культури та археології; 

- наявність таких місць або об'єктів, які чинними законодавчими 

актами визнані цінними для культури, науки та культурних традицій та 

релігійних звичаїв населення; 

- наявність та положення зон, чутливих до шумової дії; 

5) Короткий аналіз природних умов на території проходження 

траси автомобільної дороги, у тому числі: 

- кліматична характеристика, повторюваність того чи іншого класу 

погоди, оцінка сонячної радіації, температури та вологості повітря, 

троянда вітрів, режими хуртовин, пильних бур, опадів; 

- оцінка мікроклімату з урахуванням особливостей топографії 

місцевості; 

- дані про ґрунтово-геологічні та гідрогеологічні особливості, існуючі 

порушення інженерно-геологічних, у тому числі ґрунтових, геолого-

літологічних умов території; 

- аналіз геохімічних умов території, наявність деградованих 

сільськогосподарських угідь та забруднених земель у зоні впливу 

автомобільної дороги, можливість використання їх при здійсненні 

заходів щодо розвитку об'єкта; 

- оцінка стану рослинності, наявність видів, чутливих до впливу 

заходів щодо розвитку об'єкта та функціонування автомобільної дороги 

після їх здійснення, стану лісів у зоні впливу об'єкта, стану безлісних 

територій; 

- оцінка стану водних об'єктів; 

- оцінка стану атмосферного повітря у районі аналізованої 

автомобільної дороги; 

- оцінка видового складу та стану тваринного світу (у тому числі 

іхтіофауни та інших гідробіонотів) в районі прокладання автомобільної 

дороги або мостового переходу, звертаючи особливу увагу на рідкісні, 

цінні, реліктові, ендемічні, що знаходяться під охороною держави, 

занесені до Червоної книги види, межі популяцій і житла, розмноження, 

гніздування виявлених і які підлягають обліку видів, характері й шляху 

міграції; 

- аналіз особливостей ландшафту; 
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6) Прогноз зміни стану довкілля та умов життя населення у 

процесі функціонування аналізованої існуючої та інших автомобільних 

доріг у районі тяжіння у разі відсутності заходів щодо розвитку 

автомобільної дороги (варіант відмови від розвитку); 

7) Прогноз зміни стану довкілля та умов життя населення 

внаслідок розвитку автомобільної дороги; 

- зони перевищення гранично допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин від викидів транспорту; 

- зони перевищення граничного рівня шуму; 

- зони перевищення граничного рівня запиленості; 

- зміна впливу на умови життя населення в населених пунктах, 

загазованість територій, рівні шуму, аварійність руху і т.д. розвитку 

аналізованої автомобільної дороги; 

- прогнозна оцінка довгострокових наслідків від на навколишнє 

середовище наміченого розвитку; 

8) Рекомендації щодо встановлення вимог та нормативів для 

проектування основних елементів та споруд автомобільної дороги, що 

виключають або знижують вплив на навколишнє середовище та умови 

життя населення (оптимальна швидкість руху, водовідведення, тип 

покриття, необхідність спорудження обходів населених пунктів, пам'яток 

архітектури, культури, археології , охоронюваних природних об'єктів 

тощо); 

9) Рекомендації для подальшого проектування природоохоронних 

інженерних заходів, що забезпечують дотримання чинних нормативів 

природокористування та вимог щодо захисту довкілля та умов життя 

населення (лісозахисні смуги, шумозахисні екрани, очисні споруди у 

водо-охоронних зонах, організація наукових досліджень, пов'язаних із 

захистом пам'яток археології та культури тощо); 

10) Зразковий перелік заходів щодо приведення придорожньої смуги 

у стан, що забезпечує оптимальні умови руху, екологічне благополуччя 

населення та захист довкілля; 

11) Пропозиції щодо компенсації збитків, заподіяних у період 

будівництва та експлуатації об'єкта населенню та навколишньому 

середовищу, включаючи відчуження земельних ділянок, щодо вирішення 

соціальних питань, у тому числі пов'язаних з охороною здоров'я 

населення, створенням сприятливих умов для його проживання; 

12) Пропозиції щодо компенсації збитків, заподіяних у період 

будівництва та експлуатація об'єкта рибним запасам при перетині водних 

об'єктів та прокладанні трас поблизу них; 

13) Пропозиції щодо розробки програми виробничого моніторингу 

реалізації запланованих заходів щодо розвитку автомобільної дороги та 



 

32 

плану післяпроектного екологічного аналізу. 

Перелік рекомендованих заходів щодо приведення придорожньої 

смуги у стан, що забезпечує оптимальні умови руху, екологічний 

благополуччя населення та захист навколишнього середовища, повинен 

включати: 

- визначення необхідності спеціальних ґрунтових обстежень для 

виявлення деградованих земель, їх консервацію або включення до смуги 

відведення автомобільної дороги, рекомендації щодо їх використання 

(пристрій лісосмуг, смуг для аварійної зупинки автомобілів тощо); 

- організацію перетину автомобільної дороги людьми та тваринами, 

при необхідності обмеження доступу до дороги з прилеглих територій, 

винесення зі смуги відведення споруд та перешкод, що впливають на 

безпеку руху, знесення будівель; 

- встановлення захисних зон, у тому числі обмеження забудови для 

забезпечення екологічного благополуччя населення, безпеки руху, 

нормальної експлуатації дороги з огляду на можливість подальшого 

розвитку автомобільної дороги; 

- рекомендації з рекультивації земель, що тимчасово займаються, і 

ділянок існуючої дороги, що не використовуються. 

На всіх етапах проектування та в процесі будівництва мостових 

споруд необхідно оцінювати їх вплив на довкілля. До складу та змісту 

розділу ОВНС рекомендується включати: 

1. Оцінку сучасного стану довкілля: 

- оцінку сучасного стану природного навколишнього середовища 

(атмосфера, гідросфера, геологічне та ґрунтове середовище, рослинний 

та тваринний світ); 

- оцінку існуючого техногенного навантаження на компоненти 

довкілля; 

- Оцінку сучасної соціальної обстановки. 

2. Орієнтовну кількісну оцінку впливу моста на навколишнє 

середовище за кожним варіантом розміщення та основних 

технічних рішень: 

- характеристику мостового переходу; 

- оцінку впливу на компоненти навколишнього природного 

середовища, соціальні умови; 

- оцінку можливості розвитку небезпечних техногенних процесів та 

аварійних ситуацій; 

- оцінку можливих заходів щодо запобігання (мінімізації) впливів; 

- розробку системи локального моніторингу. 

3. Еколого-економічну оцінку інвестицій у будівництво 

мостового переходу: 
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- оцінку екологічного та економічного збитку для природного 

середовища при різних варіантах розміщення мостового переходу; 

- альтернативну оцінку вартості природоохоронних заходів, які 

забезпечують екологічну безпеку природного середовища та населення. 

4. Вибір варіанта розміщення мостового переходу з 

екологічної позиції. 

5. Рекомендації щодо наступних етапів розробки 

екологічного обґрунтування (ООС). 

 

ІІ) при експлуатації, утриманні та ремонті 

автомобільних доріг: 

- поверхневий стік через:  

а) забруднення їх нафтопродуктами, протиожеледними, 

органічними речовинами (гною, харчовими відходами), продуктами 

зношування шин, дорожнього покриття;  

б) концентрації стоку внаслідок штучного водовідведення з 

дорожнього покриття, прокладання дороги у виїмці або на насипу та ін. 

Це особливо важливо при перетині водних перешкод, поблизу водойм, 

річок тощо; 

- населення, тваринний світ, що проживають на придорожніх 

територіях, через перевищує санітарно-гігієнічні нормативи рівня шуму, 

а також динамічного впливу машин, що рухаються по дорозі (загибель, 

поранення людей, тварин), ущільнення ґрунту та знищення рослинності 

(при їзді бездоріжжям) ; 

- атмосферне повітря через надмірне забруднення його 

відпрацьованими газами автотранспортних засобів, продуктами зносу 

дорожнього полотна та шин; 

- із соціальних факторів - археологічні, історико-культурні об'єкти 

(за наявності), на які негативно діють вібрація, що передається від 

рухомих транспортних засобів, а також токсичні речовини, що містяться 

у відпрацьованих газах двигунів. 
 

Управління та регламентування природоохоронної діяльності у 

дорожньо-господарській сфері зводиться, головним чином, до виконання 

еколого-орієнтованих заходів, в узагальненому вигляді представлених на 

малюнку. Висока якість автомобільних доріг (і безпосередньо пов'язана з 

ним екологічна безпека) досягається при системному об'єднанні всіх 

складових життєвого циклу. 
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Мал. 3. Основні еколого-орієнтовані заходи у дорожньо-

будівельній та дорожньо-транспортній сфері 

 

Забруднення навколишнього середовища під час роботи дорожньо-

будівельної техніки (крани, автонавантажувачі, пересувні компресори, 

екскаватори, катки, автогудронатори та ін.) носить тимчасовий характер, 

зумовлений тривалістю будівництва (ремонту) дороги та зумовлює: 

- виділення забруднюючих речовин з газами; 

- забруднення ґрунту нафтопродуктами внаслідок протікань (зливів, 

змивів з дорожньої смуги та випаровування) паливно-мастильних 

матеріалів під час заправки, експлуатації, обслуговування техніки; 

- шумовий вплив, створюваний працюючою технікою 

(обладнанням); 

- утворення пилу при русі транспорту та при транспортуванні 

будівельних матеріалів. 

Джерелами виділення забруднюючих речовин в атмосферу в період 

будівництва та ремонту автомобільної дороги є:  

- працююча будівельна техніка;  

- пил поверхні земляного полотна, грунтів в кузовах автомобілів та 

при перевалці (пересипанні);  

Проектування: з врахуванням 
динамічного навантаження, 

природно-кліматичних, 
соціальних, економічних, 

екологічних факторів 

Земляне 
полотно 

 Дорожній 
одяг 

 Технологія  Експлуатація
утримання 

дороги 

Тип грунту, 
гідро-

геологічні 
умови 

 Основа 

Укріплена 

Неукріпле
на 

 Покриття 

Цементнобетонні 

Асфальтнобетон
ні 

Перехідні 

 Моніторинг, 
ремонтні 

роботи 

Екологічно безпечна автомобільна дорога високої якості 

Дослідження: економічні, інженерні 

(геологічні, гідрологічні, екологічні, 

гідрогеологічні, технологічні) 
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- автомобільний транспорт, задіяний на транспортуванні 

будівельних конструкцій, ґрунтів та кам'яних матеріалів, а також ділянки 

відсипання земляного полотна, ділянки дорожнього одягу, майданчики 

ґрунтових будівельних матеріалів, майданчики влаштування труб, та ін. 

 

Таблиця 2. Склад деяких забруднюючих речовин, що 

виділяються в атмосферне повітря при будівництві та 

ремонті автодороги 

Джерела виділення та 

виробництво 

Забруднююча речовина 

Транспортування, пересипання 

щебеню 

Пил неорганічний (до 20% SiO2) 

Транспортування, пересипання 

піску 

Пил неорганічний >70% SiO2) 

Рух транспорту (пиловість дороги), 

пильність кузова автомобіля 

Зважені речовини 

Вихлопні труби будівельно-

монтажної техніки 

Азот діоксид (азот (IV) оксид), оксид 

азоту (II), сажа (вуглець), діоксид сірки 

(ангідрид сірчистий), оксид вуглецю, 

бензин (нафтовий, малосірчистий), гас, 

вуглеводні, сажа 

Фарбувальні роботи Уайт-спірит, ксилол, сольвент нафта, 

ацетон, спирт нбутиловий, бензин 

(нафтовий, малосірчистий), 

бутилацетат, толуол, завислі речовини 

Заправка техніки Вуглеводні, сірководень 

 

Продукти та матеріали, що використовуються в технологічних 

процесах будівництва та ремонту автомобільних доріг, можуть містити 

речовини, що мають шкідливий і токсичний вплив. 

При зведенні земляного полотна автомобільних доріг першою 

технологічною операцією є зняття родючого шару (верхньої гумусованої 

частини ґрунтового профілю, що має сприятливі для росту рослин 

хімічні, фізичні та агрохімічні властивості). При зрізанні ґрунтового шару 

на смузі відведення та переміщенні його на деяку відстань ґрунт 

піддається механічному порушенню, що призводить до порушення 

морфологічної будови ґрунтів, і як наслідок відбувається трансформація 

фізико-хімічних, біохімічних, водно-фізичних властивостей ґрунтів. 

На вирубках у смузі землевідведення при неглибокому рівні 

ґрунтових вод у сприятливих для цього геоморфологічних умовах 

активізуються процеси заболочування. 

Можливі впливи автомобільної дороги на геологічне середовище, 
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ґрунтовий покрив та землі можуть проявитися у зміні стабільності 

ґрунтових мас, опірності ерозії, родючості ґрунтового покриву, прояві 

несприятливих екзогенних процесів. 

Геологічні процеси, що зумовлюються будівництвом дороги, 

представлені в табл. 3. 

Таблиця 3. Геологічні процеси, що викликаються 

будівництвом дороги 

Будівельні 

процеси 

Характер прямого 

впливу на довкілля 

Наслідки 

Розробка кар'єрів та 

резервів для 

отримання ґрунту, 

піску, гравію. 

 

Зняття 

ґрунтоворослинного 

покриву. Місцеві зміни 

рельєфу 

Вогнища ерозії. Зсуви. 

Місцева зміна стоку. 

Порушення зв'язків та 

єдності біогеоценозу 

Робота 

гідромеханізації у 

водоймах та 

гідротранспортуванні 

Зміна природної 

форми русла. 

Обводнення в місцях 

штабелювання 

Забруднення водойм. 

Розмивання та наноси в 

руслі рік. Зміна водної 

фауни 

Розчищення смуги 

відведення, зняття 

ґрунтового шару 

 

Видалення 

ґрунтоворослинного 

покриву. 

 

Посилення ерозії та 

дефляції ґрунтової 

поверхні. Перенесення 

ґрунту. Порушення 

структури біогеоценозу 

Влаштування насипів 

та виїмок 

 

Зміна геоморфології 

місцевості та рівня 

ґрунтових вод 

 

Процеси денудації, зсуви. 

Зміна гідрологічного 

режиму (системи стоку). 

Осушення чи обводнення 

місцевості. Розчленування 

біогеоценозу. Зміна 

агротехнічних умов 

 

Вплив на поверхневі води в період проведення будівельних робіт 

спричинено: 

- вилученням води на господарсько-питні потреби та 

водовідведенням при роботі будівельників; 

- забрудненням природних вод стічними водами, а також відходами, 

що утворюються в період будівництва. 

Основна можлива дія на підземні води при виробництві будівельно-

монтажних робіт пов'язана зі спорудженням земляного полотна, що 

викликає зміну та перерозподіл поверхневого та меншою мірою 

підземного стоку, умов зволоження ґрунтової товщі на прилеглій до 

дороги території. Заглиблення фундаментів під рівень ґрунтових вод, 
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укладання водопропускних труб, будівництво мостових опор тощо. 

зменшує площу поперечного перерізу потоку ґрунтових вод, це викликає 

піднесення їх рівня. До підйому рівня ґрунтових вод також призводить 

будівництво на заболочених ділянках та болотах без торфування. 

Найбільш істотний вплив на водотоки і водойми буде надаватися при 

будівництві мостів у їх місцях перетину з проектованою автомагістраллю. 

Вплив на флору та фауну території на стадії будівництва автодороги 

починається з вирубки лісових та чагарникових насаджень та 

розкорчування у смузі майбутнього коридору траси та на ділянках під 

допоміжні об'єкти. Внаслідок антропогенного навантаження змінюється 

структура фітоценозів: у трав'яно-чагарниковому ярусі поблизу траси 

ймовірно випадання чутливих видів лісового різнотрав'я (особливо 

рідкісних видів), їх заміна лучними та видами, синантропізація флори. 

При будівництві доріг на болотах відзначається загибель мохового 

покриву, зникнення низки болотних видів та поява рудеральних, а також 

кореневищних гідрофільних рослин (хвощів, вейників, гармати). 

Будівництво автошляхів зачіпає площі проживання тварин, їх 

кормові угіддя. Тварини зазнають факторів занепокоєння (шум, вібрація, 

світло від працюючої транспортно-будівельної техніки). У ході 

спорудження дороги виникають бар'єрні фактори, що перешкоджають 

їхній міграції до місць тимчасового і постійного проживання, що 

ускладнює обмін генофонду і пошук кормових ресурсів. 
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6. Новітні технології: будівництво, обслуговування та 

модернізація дорожньої інфраструктури 

 

Одним із напрямів зниження антропогенного навантаження на 

природне середовище є створення нових «зелених» технологій. 

«Зеленими» технологіями у дорожньому будівництві, на нашу думку, 

можна назвати такі, у яких утилізуються відходи виробництва та 

споживання та одночасно – завдяки високій якості отриманої дорожньої 

інфраструктури – скорочуються час та матеріальні ресурси, необхідні для 

підтримання автомобільної дороги у належному стані в процесі 

експлуатації. 

Найбільший інтерес при реалізації «зелених» технологій 

становлять: 

- розробка способів підвищення стійкості асфальтобетонних 

покриттів дорожнього одягу; 

- вивчення можливостей використання відходів місцевих 

промислових підприємств (наприклад, кубових залишків хімічної галузі) 

для модифікування дорожніх бітумів; 

- заміна природних кам'яних матеріалів для верхнього та нижнього 

шарів покриттів артеріального тиску на відходи каменедроблення; 

- використання відходів пластмас замість дорогих полімерних 

модифікаторів. 

 

Технологія приготування асфальтобетонних сумішей на 

основі спінених бітумів, що мають підвищену поверхневу активність, 

меншу умовну в’язкість і більшу питому поверхню, дає змогу знизити 

енерговитрати, зменшити шкідливий вплив на довкілля за рахунок 

зниження викидів у повітря, розширити сезон улаштування сумішей, 

збільшити відстань транспортування, підвищити довговічність 

покриттів. Асфальтобетонні суміші, виготовлені з використанням 

спінених бітумів, широко використовуються, зокрема в таких країнах як 

Великобританія, США, Нідерланди, Австралія, де вже прийнято 

стандарти щодо застосування спіненого бітуму під час процесу 

виготовлення асфальтобетонних сумішей, оскільки їх застосування за 

рахунок особливої технології дозволяє знизити кількість енерговитрат, 

необхідних для виготовлення суміші, та підвищити якість та 

довговічність дорожнього покриття. 

Оскільки технологія приготування асфальтобетонних сумішей на 

основі спінених бітумів має значні переваги, які підтверджено світовим 

досвідом, необхідно було дослідження можливості застосування даної 

технології в Україні. Для цього необхідно визначити можливість 
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застосування цієї технології в рамках існуючих будівельних норм 

України. 

 

Використання золошлаків при будівництві автомобільних 

доріг 

Золошлаки – продукт згоряння пального на теплових 

електростанціях. За наявних методик використання та доступних 

технологій золошлакові відходи стають цінними матеріалами, які 

використовуються у дорожньому будівництві та у виробництві.  

Світовій досвід використання золошлакових матеріалів 

використання ЗШМ в світі: добавки до бетону; дорожнє будівництво; 

сировина для виготовлення цементу; цементи з добавками; бетонні 

блоки; заповнювачі; інше. 

При будівництві автомобільної дороги більшее 50 % її вартості 

складає вартість матеріалів. На будівництво 1 км дороги, в залежності від 

її категорії та місцевих умов потрібно від 6 до 60 тис.м3 ґрунту для 

спорудження земляного полотна; 1,5-6,0 тис.м3 піску для дренуючого і 

морозозахисного шару; 0,8-5,4 тис.м3 щебеню, або ґрунту, укріпленого 

в’яжучими матеріалами, для шарів основи та ін. матеріали для шарів 

покриття. Зменшення потреби в цих матеріалах, а особливо найбільш 

дорогих і дефіцитних, та підвищення ефективності їх використання – 

одна з найбільш актуальних проблем, від вирішення якої залежить 

науково-технічний прогрес в дорожній галузі. 

Виробництво будівельних матеріалів – цементу й бетону – є 

головним напрямом утилізації золошлакових матеріалів у ЄС. В Україні 

цементна промисловість у процентному співвідношенні використовує 

навіть більше шлаків. За поточного рівня активності житлового 

будівництва збільшити споживання шлаків неможливо. Натомість у 

дорожньому будівництві, на відміну від ЄС, наша країна їх абсолютно не 

використовує.  

Відвальні золошлакові суміші, шлаковий щебінь і золу-виносу 

найефективніше можна використовувати в дорожньому будівництві, 

зокрема для земляних робіт.  

• Золи-виносу можна використовувати для спорудження земляного 

полотна, відсипки насипів та стабілізації ґрунтів, як повільнотвердіюче, 

самостійне в’яжуче або активну гідравлічну добавку.  

• Шлаковий щебінь може застосовуватися для щебеневих основ та як 

заповнювач у конструкціях дорожнього одягу автомобільних доріг.  

• Суміш золошлакова: для зведення насипів земельного полотна – 

замінник ґрунту 20-60 тис. м3 золошлакових сумішей на 1 км дороги; 

нижні шари основ в якості дренуючих і морозозахисних шарів – замінник 
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щебневопіщаних сумішей – 5-20 тис. м3 на 1 км дороги. 

Золошлакові суміші вже давно застосовуються в дорожньому 

будівництві в різних конструктивних елементах дорожнього одягу – від 

земляного полотна до верхніх шарів покриття автомобільних доріг різних 

категорій. 

Для використання в якості ґрунту земляного полотна автомобільних 

доріг необхідно дотримуватись вимог ДБН В.2.3-4, які передбачають 

застосовувати ґрунти за класифікацією, що відповідає ДСТУ Б В.2.1-2. 

Згідно цієї класифікації золошлакові суміші ТЕС відносяться до IV класу 

– техногенних дисперсних ґрунтів, до типу – відходи виробничої та 

господарської діяльності, до виду – золошлаки. Золошлакові суміші ТЕС 

можуть використовуватись як самостійно, так і як гранулометричні 

домішки до ґрунту для оптимізації його зернового складу. Це дає 

можливості для кожного конкретного об’єкту використовувати 

золошлакові суміші після отримання технологічних та фізико-

механічних характеристик: оптимальної вологості, максимальної 

щільності скелету ґрунту, пористості, дійсної щільності, коефіцієнту 

фільтрації, міцністних характеристик (кут внутрішнього тертя, питоме 

зчеплення), деформативних характеристик (модуль пружності, модуль 

деформації, коефіцієнт поперечної деформації) та інші. 

Для використання при влаштуванні шарів дорожніх одягів з ґрунтів, 

укріплених в’яжучими матеріалами необхідно, щоб золошлакові суміші 

ТЕС відповідали вимогам ВБН В.2.3-218-541. 

Золошлакові суміші ТЕС можуть бути застосовані, як дрібні 

заповнювачі та крупні заповнювачі, що відповідаючи вимогам ДСТУ Б 

В.2.7-29 та ДСТУ Б В.2.7-74 до дрібних та крупних заповнювачів із відходів 

промисловості у різноманітних розчинах та сумішах загально-

будівельного та дорожнього призначення. Зокрема при виготовленні 

бетонних сумішей у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.7-211, а також 

при влаштуванні неукріплених та укріплених щебеневих і гравійних 

шарів основ дорожніх одягів у відповідності з ВБН В.2.3-218-189. Крім 

того як компоненти в’яжучого золошлакові суміші ТЕС також можуть 

бути використані у виготовленні шлаколужних цементів на заміну 

традиційного портландцементу. З цією метою потрібно здійснити всі 

необхідні стандартні процедури проектування і підбору рецептів 

вказаних вище матеріалів, виконуючи необхідні лабораторні 

випробування. 

Золошлакові суміші ТЕС також можуть бути застосовані, як 

мінеральні компоненти органомінеральних сумішей, як холодних так і 

гарячих при дотриманні вимог ТУУ В.2.7-45.2-00018112-239. Такі органо-

мінеральні суміші можуть бути використані, як при влаштуванні шарів 
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основи, так і шарів покриття місцевих доріг при їх будівництві і 

реконструкції, а також капітального та поточного ремонту автомобільних 

доріг загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах 

України згідно з ДБН В.2.3-4. 

При дотриманні вимог СОУ 42.1-37641918-104 золи-виносу та суміші 

золошлакові теплових електростанцій можуть бути застосовані для 

наступних видів робіт: 

- як складова в залежності від виду може застосовуватись при 

приготуванні цементобетонних сумішей для основи конструкцій 

дорожнього одягу жорсткого типу і для щебенево-піщаних та гравійно-

піщаних сумішей укріплених цементом. 

- суміші золошлакові I групи призначаються для влаштування 

додаткових шарів основи дорожнього одягу (дренуючих та 

морозозахисних шарів), а також як складова суміші щебеневопіщаної або 

суміші ґрунтової. Золошлакові суміші цієї групи, укріплені 

неорганічними в'яжучими, придатні для будівництва основи дорожнього 

одягу. 

- суміші золошлакові ІІ групи можуть бути використані для 

будівництва основ тільки спільно з добавкою не менше ніж 50 % щебеню 

або після їх укріплення неорганічними в'яжучими.  

- суміші золошлакові ІІІ групи можуть бути використані спільно з 

вапном або цементом для укріплення крупно-уламкових сумішей або 

незв’язних ґрунтів. 

- суміші золошлакові І-ІІІ групи можуть застосовуватись для 

будівництва насипів земляного полотна згідно з ДБН В.2.3-4, ВБН 2.3-

218-171.  

Крім того є потенційна можливість на основі простих додаткових 

досліджень розробити рекомендації по більш ефективному використанні 

золошлаків ТЕС в матеріалах для здійснення ямкового ремонту, 

особливо, для несприятливих умов згідно з ВБН В. 3.2-218-542, а також 

при виконанні робіт по влаштуванні шарів основи автомобільних доріг 

методом холодного ресайклінгу згідно з ВБН В.2.3-218-539 і роботах, що 

ще непередбачені чинними нормативними документами. 

Зола сухого відбору в дорожньому будівництві може бути застосована 

як: 

- повільнотвердіюче самостійне в’яжуче для влаштування шарів 

основ дорожніх одягів із укріплених ґрунтів та кам’яних матеріалів; 

- активна гідравлічна добавка у поєднанні з неорганічними 

в’яжучими (цементом або вапном) для влаштування шарів основ; 

- активна гідравлічна добавка у поєднанні з бітумними або полімер 

бітумними в’яжучими; 
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- складова частина мінерального порошку або для його заміни при 

приготуванні асфальтобетонної суміші; 

Відвальні золошлакові суміші гідро видалення в дорожньому 

будівництві може бути застосована як: 

- техногенний ґрунт для влаштування дорожніх насипів; 

- матеріал, укріплений цементом або іншими в’яжучими, для 

влаштування шарів основ і додаткових шарів основ дорожніх одягів; 

- малоактивна гідравлічна добавка до вапна для приготування золо 

вапняних в’яжучих при укріпленні ґрунтів та кам’яних матеріалів; 

- на заміну мінерального порошку і частково піску при приготуванні 

асфальтобетону; 

- заповнювач для виготовлення важкого піщаного бетону.  

Велика кількість прикладів використання золошлакових сумішей 

при влаштуванні насипу земляного полотна автомобільних доріг свідчить 

про те, що це є одним із важливих резервів у будівництві вітчизняних 

доріг і може вирішити проблему дефіциту ґрунтів в Україні. 

 

Використання мережі екологічних коридорів 

Важливим інструментом обмеження негативного впливу доріг на 

довкілля повинно бути належне просторове планування, яке може 

включати розташування доріг, а також встановлення і захист екологічних 

коридорів. Правильне розташування доріг може суттєво захистити цінні 

природні оселища та запобігти їх фрагментації.  

Екологічні коридори призначені для підтримки зв'язку між 

популяціями і захисту шляхів міграції тварин. Для захисту екологічних 

коридорів та забезпечення міграції необхідно побудувати на дорогах 

спеціальні переходи для тварин.  

Загальну коротку характеристику різних типів переходів для тварин 

з точки зору їх призначення: 

Малі підземні переходи призначені для земноводних та плазунів, 

але також можуть використовуватися іншими дрібними тваринами, 

такими як борсуки, лисиці, куниці, ласки, горностаї, видри, тхори, їжаки 

та гризуни.  

Середні нижні переходи призначені переважно для ссавців 

середнього розміру (косуля, лисиця, кабан). При правильному 

упорядкуванні ними можуть користуватися також рисі, вовки та навіть 

олені.  

Великі нижні переходи призначені для великих ссавців, таких як: 

лось, ведмідь, олень, вовк, рись, зубр. Це перехід у вигляді тунелю під 

дорогою, з прямокутним або арочним перерізом, виготовлений із 

бетонних або металевих елементів.  



 

43 

Середні верхні переходи – «зелені мости» – призначені для 

дрібних і середніх ссавців; їх також можуть використовувати плазуни, 

земноводні та великі ссавці. Цей тип переходів будується, зокрема, коли 

дорога прокладена у виїмці, а поверхня переходу знаходиться на одному 

рівні з навколишньою місцевістю. Це можуть бути тунелі, що ведуть через 

дорогу, або віадук над дорогою. Форма, розмір та розташування переходу 

повинні забезпечувати найкращу видимість рослинності з іншого боку 

дороги.  

Крайні смуги повинні бути вкриті природною рослинністю, за якою 

повинні бути встановлені непрозорі екрани висотою від 1,5 м до 2,5 м, що 

ізолюють від шуму та дорожніх ліхтарів. Висота екранів залежить від виду 

тварин, що використовують перехід. Продовженням екранів повинні бути 

огорожі вздовж дороги та відповідна чагарникова рослинність, що 

спрямовує тварин до переходу. Важливим елементом упорядкування 

переходу є шар родючого ґрунту товщиною 30–70 см, на якому повинна 

рости трава та рослинність, що приваблює тварин.  

Великі верхні переходи – «ландшафтні мости» – для 

великих ссавців, особливо копитних; їх можуть використовувати плазуни 

та земноводні, а також дрібні та середні ссавці – тому вони є 

універсальними. Це перехід у вигляді великого віадуку над дорогою, 

шириною не менше 80 м. Будівництво такого переходу рекомендується в 

особливо цінних природних зонах. Ширина переходу поступово 

збільшується до обох кінців, щоб природним чином з'єднатися з 

екосистемою, що прилягає до дороги. Через переходи можуть проходити 

ґрунтові сільськогосподарські, лісові або технологічні дороги. В такому 

випадку виникають комбіновані багатофункціональні переходи, 

які, крім економічної, виконують ще й екологічні функції.  

Найважливішим правилом, якого слід дотримуватись при 

плануванні нових дорожніх інвестицій, є уникнення їх конфліктів з 

екологічними коридорами, що пов'язані насамперед із найменш 

екологічно шкідливим маршрутом нової дороги.  

Прийняття рішення щодо локалізації повинно базуватися на 

врахуванні знань про охорону довкілля та проведенні відповідних 

досліджень, які дозволять вибрати найменш шкідливий для 

навколишнього середовища варіант. Якщо інвестиція повинна перетнути 

коридори міграції тварин, її маршрут слід обирати таким чином, щоб 

перетнути якомога менше коридорів мінімальної ширини, що значно 

полегшує визначення оптимального місця побудови переходу для 

тварин. 

Переходи для тварин є основним методом мінімізації 

бар'єрного впливу доріг на дику природу і виконують дві основні 
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функції:  

а) створюють умови для життя тих тварин, чиї ареали перетинає 

дорога – тварини повинні мати можливість користуватися середовищем, 

розташованим по обидва її боки;  

б) забезпечують міграцію та поширення особин, які пересуваються на 

великі відстані – ключова функція переходів для тварин, особливо для 

захисту рідкісних видів зі значними просторовими вимогами.  

Мінімізація впливу психофізичного бар'єру в межах 

міграційних коридорів полягає у таких захисних заходах:  

а) спорудження противідблискових щитів (екранів) – вони 

захищають тварин від засліплення проїжджаючими транспортними 

засобами; екрани повинні розташовуватися насамперед на поверхні та 

поблизу переходів для тварин;  

б) будівництво шумозахисних екранів, які знижують рівень шуму в 

районах, прилеглих до дороги; їх слід використовувати у разі виявлення 

значного впливу на конкретні види тварин;  

в) впровадження захисних та ізолюючих насаджень рослин, які 

зменшують шум та хімічні викиди на прилеглих до дороги ділянках. 
 

Використання пластикових відходів 

В якості сировини для дорожнього покриття нового покоління 

виступають перероблені пластикові відходи. У нашому повсякденному 

житті пластик є важливим пакувальним матеріалом, але правильна 

утилізація пластикових відходів - велика проблема.  

Пластикові відходи не підлягають біологічному розкладанню, через 

це вони викликають забруднення навколишнього середовища, 

засмічення стоків, затоплення і смерть тварин, які їх їдять. При 

спалюванні пластикових відходів в атмосферу виділяються токсичні 

пари, такі як фосген, монооксид вуглецю, хлор, діоксид сірки, оксид азоту 

та смертельний діоксин. Пластик також блокує проростання насіння в 

полях і поглинання води з ґрунту.  

Друга перевага – це темпи виробництва і супутнє забруднення. 

Влаштування пластикових доріг буде займати в 2-3 рази менше часу, ніж 

укладання асфальтобетонного покриття. Виробничий процес більш не 

супроводжуватиметься викидом парів шкідливих газів та шумом. Третя 

перевага PlasticRoad полягає в їх довговічності. Такі дороги будуть 

існувати на 30-40% довше, ніж найсучасніші асфальтні. Вирішення цих 

питань дорогі і трудомісткі, не кажучи вже про потенційні проблеми 

безпеки через вибоїни і тріщини дорожнього полотна.  Пластикове 

дорожнє покриття може витримувати температуру у значно ширшому 

температурному діапазоні у порівнянні із асфальтобетоном. Більш того, 
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дороги не будуть накопичувати тепло, як це робить асфальт. Четвертою 

перевагою стане невелика вага покриття.  
 

Використання вторинного поліетилену  

Вторинний поліетилен є дешевим продуктом переробки відходів 

виробів з поліетилену: сільськогосподарської плівки, плівкової тари, 

оболонки телефонного кабелю тощо. 

Аналіз наведеної інформації свідчить про можливість зниження 

вартості модифікованих бітумів шляхом використання вторинного 

поліетилену. 

При дослідженні впливу вторинного поліетилену на властивості 

асфальтобетону було встановлено, що при введенні поліетилену 

зменшується пористість і водонасичення асфальтобетону, покращуються 

міцнісні показники. Встановлено, що вторинний поліетилен в кількості 

від 5 % до 11 % може бути використано для модифікації бітуму марки 

60/70. При дослідженні впливу вторинного поліетилену в кількості від 1,0 

% до 5,0 % було встановлено, що найкращі результати отримано при 

вмісті вторинного поліетилену 4 %, про що засвідчили результати 

визначення стабільності асфальтобетонних зразків за Маршалом. 

Вторинний поліетилен збільшує температуру розм’якшеності бітуму, 

а також дозволяє збільшити строк експлуатації дорожнього покриття із 

використанням його в якості в'яжучого. 

Проведені випробування з визначення міцності за Маршалом для 

різного вмісту бітуму та вторинного поліетилену засвідчили зменшення 

пористості та водонасичення, а результати підвищеної міцності та 

теплостійкості дозволяють прогнозувати збільшення довговічності за 

рахунок меншого старіння. 

 

Використання гумової крихти 

Гумову крихту отримують шляхом подрібнення автомобільних шин 

до розміру від 0,63 мм до 1,0 мм. Її можна використовувати під час 

будівництва автомобільних доріг та для заміни звичайних будівельних 

матеріалів, серед переваг її використання відмічають покращені дренуючі 

властивості та хорошу теплоізоляцію. 

Найбільш економічно-ефективні розробки було виконано із 

застосуванням асфальтобетонних сумішей, модифікованих гумовою 

крихтою. Додавання гумової крихти можна виконувати безпосередньо в 

гарячий бітум (вологий процес) або в суміш (сухий процес). 

Будівництво дороги повинно бути швидким, оскільки може відбутися 

осідання частинок гумової крихти у в'яжучому. 

Використання гумової крихти дозволяє зменшити товщину шару 
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вдвічі. Це пояснюється покращеними характеристиками втоми та 

тріщиностійкості асфальтобетону, що, у свою чергу, приводить до 

значного зменшення викидів CO2 під час будівництва та на етапі 

технічного обслуговування впродовж строку служби автомобільної 

дороги.  

Додатковою перевагою використання гумової крихти в покритті є 

зниження шуму. 

Використання гумової крихти приводить до приглушення 

генерованих коливань від взаємодії шин і дорожнього покриття, які є 

домінуючими механізмами шуму від взаємодії шина-дорога. 

Додавання гумової крихти в асфальтобетонну суміш зменшує обсяг 

дрібного заповнювача та збільшує гнучкість і міцність на вигин шару 

покриття автомобільних доріг. Гумову крихту було використано для 

заміни дрібного заповнювача аналогічного розміру, щоб зберегти 

заданий гранулометричний склад. За результатами випробування було 

установлено, що найкращі результати мають суміші з 5 % та 10 % гумової 

крихти. 

Під час введення гумової крихти зменшується пенетрація бітуму тим 

більше, чим більше вміст гумової крихти. Зменшення пенетрації свідчить 

про збільшення в’язкості бітуму, надаючи додаткової міцності дорозі та 

зменшує пористість. Найбільшою перевагою використання бітуму, 

модифікованого гумовою крихтою, є те, що тривалість експлуатації 

дороги збільшується порівняно зі звичайним бітумом, тоді як зростання 

витрат на експлуатацію дороги зменшуються. 
 

Використання шлаків 

Шлак – металургійний розплав, що зазвичай покриває поверхню 

рідкого металу при металургійних процесах – плавці сировини, обробці 

розплавлених проміжних продуктів і рафінуванні металів. Є сплавом 

оксидів змінного складу; головні компоненти шлаку – кислотний оксид 

SiO2 і основні оксиди CaO, FeO, MgO, а також нейтральні Al2 O3 і ZnO. 

Шлак з успіхом використовують у дорожньому будівництві. 

Наприклад, шари дорожнього покриття, що складаються з шлаку 

доменної печі (BF) та киснево-конвертерного сталеплавильного шлаку 

(BO) зазвичай застосовують у таких країнах Європи як Англія та Франція, 

також широко використовують шлаки з електричної дугової печі (EAF), 

які отримують після певного промислового виробничого процесу. 

Експлуатаційні характеристики асфальтобетонів із шлаком EAF 

продемонстрували задовільні показники щодо зчеплення та шорсткості 

поверхні. 

Проведені дослідження щодо часткової та повної заміни природних 
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заповнювачів на шлаки у складі пористих та щебенево-мастикових 

асфальтобетонів показали, що асфальтобетонні суміші, виготовлені зі 

шлаком, придатні для влаштування асфальтобетонних покриттів.  

В Україні застосування щебеневих матеріалів із шлаків 

металургійних визначається їх властивостями. Відповідно до пункту 11.1 

ДСТУ Б В.2.7-30 щебеневі матеріали може бути використано під час 

влаштування покриття, шарів основи, додаткових шарів основи, 

вирівнювання поверхні шарів основи дорожнього одягу на автомобільних 

дорогах загального користування методом заклинки або із сумішей. При 

цьому, влаштування покриття із щебеневих матеріалів можливе на 

автомобільних дорогах IV–V категорії, а шарів основи – I–V категорії. 
 

Використання геосинтетичних метріалів 

Екологічні рішення в контексті модернізації матеріалів 

передбачають  більш широке використання геосинтетичних матеріалів 

при проектуванні дорожнього покриття. А саме – геотекстилю, 

геосинтетичних граток і сіток, геомембран, геокомпозитів тощо. 

Геосинтетичний матеріал (geosynthetic) – загальний термін, який 

описує рулоний, стрічковий або об’ємний (у вигляді трьохмірної 

структури) матеріал, один із компонентів якого виконаний із 

синтетичного або натурального полімеру, який використовують у 

контакті із ґрунтом і (або) іншими матеріалами в дорожньому, 

геотехнічному та цивільному будівництві. 

За підрахунками експертів, це дозволить до 20% зміцнити дорожнє 

покриття, до 30% підвищити строк його служби та загалом знизити 

утворення можливих дефектів на дорогах. 

Геосинтетичні матеріали дозволяють істотно знизити вартість 

будівництва, ремонту і утримання доріг і екологічно – зменшуються 

витрати природних матеріалів і знижуються обсяги підготовчих робіт.  

Також серед плюсів геосинтетиків їх простота у використанні та 

укладанні в конструкцію доріг, високу довговічність, міцність, стійкість та 

компактність при транспортуванні. Найбільш широко геосинтетичні 

матеріали сьогодні застосовуються при проектуванні дорожнього 

покриття на слабких ґрунтах, ґрунтах з підвищеною вологістю тощо. 

Завдяки своїм фізичним і хімічним властивостям вони виконують 

такі функції як: 

– армування – зміцнення ґрунтів, підвищення якості і стійкості 

дорожнього покриття, мінімізація дефектів і пролягання; 

– фільтрації, дренажу ґрунтів та гідроізоляції; 

– розділення та унеможливлення змішування ґрунтів або матеріалів; 

– протиерозійного захисту ґрунтів тощо. 
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Геотекстиль дає можливість обмежити і зменшити тріщиноутворення 

на дорожньому асфальтобетонному покритті;  

Необхідно використовувати малостискаємі геотекстильні матеріали, 

не збільшуючі деформації покриття під навантаженням і не дуже жорсткі, 

вони повинні мати хорошу сумісність з бітумом і бути термостійкими в 

діапазоні температур укладки асфальтобетонних сумішей. 

З проведеного дослідження можна зробити висновки, що: 

- застосування геотекстильних прошарків в конструктивних шарах 

дорожнього одягу або між ними та умови їх спільної роботи мають велике 

практичне значення для дорожнього будівництва; 

- геотекстиль, що застосовується для армування дорожніх 

конструкцій, на даний час став самостійним будівельним матеріалом, 

який в багатьох випадках не може бути замінений традиційним 

матеріалом; 

- армування конструктивних шарів дорожнього одягу 

геотекстильними матеріалами дозволяє підвищити їх міцність, 

попередити розвиток відбитих тріщин в асфальтобетонних шарах 

покриття, зменшити матеріалоємкість дорожньої конструкції; 

- дані систематичних обстежень за армованими спорудами свідчать 

про їх надійність, довговічність та високі технікоексплуатаційні 

показники; 

- при шаруванні дорожніх конструкцій підвищується культура 

виробництва, шляхом зменшення виробничого циклу, технологічність 

операцій та їх якісні показники. 
 

Використання укочуваного бетону 

При будівництві автодоріг все частіше застосовується технологія 

укочуваного бетону. Покриття з цього матеріалу укладає не стандартний 

бетоноукладач, а спеціальний асфальтоукладач. Він обладнаний брусами 

високого трамбування і з першого проходу дає бетону щільність від 90 до 

96%. До 100% покриття доводить віброкоток. Жорстка (укочувана) 

бетонна суміш відрізняється від литої тільки меншим вмістом води. Для 

неї не потрібні вартісні бетоноукладачі, можна обійтися 

асфальтоукладачем. Побудованим за цією технологією дорогам не 

потрібен каркас, опалубка. Їх відсутність і менша витрата води істотно 

здешевлюють будівництво. Крім того, скорочується термін затвердіння 

покриття. 
 

Ущільнення бетону віброрейкою 

Для міцності литого бетону важливо не тільки правильно витримати 

склад суміші, а й прибрати порожнечі (повітряні кишені), які виникають 

при заливці. Рекомендується для цього використовувати віброрейку, яка 
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широко застосовується у цивільному та промисловому будівництві. Це 

порівняно недорогий і продуктивний інструмент. На металевій рамі з 

пустотілих профілів закріплений двигун з ексцентриками. При їх 

обертанні робочий орган вібрує і передає коливання суміші. Таку обробку 

може виконати навіть некваліфікований робітник. Після ущільнення 

віброрейкою порядок догляду за матеріалом звичайний. 
 

Безперервно армований бетон 

Безперервно армований бетон – це лите покриття, скріплене 

неметалевою композитною арматурою (CRCP). Така арматура має ряд 

переваг перед сталевою: Дуже легка – в 4 рази легше, ніж така ж за 

міцністю сталева. Більш міцна. При однаковому перерізі має міцність на 

розрив в 2,5-3 рази більше звичайної; Термостійка. У діапазоні від -70 ° 

до + 100 ° С не змінює властивостей; Хімічно стійка – байдужа до впливу 

агресивних хімічних засобів. Не схильна до корозії. Може служити 50-80 

років – у 2-3 рази більше, ніж сталева. 

Удорожчання енергоресурсів та необхідність підвищення техніко-

експлуатаційних показників автомобільних доріг вимагає від дорожньої 

галузі України постійного розвитку та запровадження кардинальних змін 

щодо технології виконання будівельно-ремонтних робіт.  

З метою забезпечення використання інноваційних матеріалів при 

модернізації дорожньої інфраструктури: необхідне вдосконалення 

чинного законодавства; державні зусилля щодо забезпечення співпраці 

між постачальниками та переробниками відходів, між представниками 

великого, середнього та малого бізнесу з координуючою роллю та 

субсидуванням державними субсидіями збиткових технологічних стадій; 

мотивація бізнесу через послаблення податкового навантаження; 

створення програм із забезпечення екологічної безпеки при поводженні 

з відходами, призначеними для переробки як компоненти дорожньо-

будівельних матеріалів. 
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7. Забезпечення екологічної безпеки новостворених і 

експлуатованих автомобільних доріг 

 

Будь-який елемент діяльності підприємств дорожнього господарства 

взаємодіє із навколишнім середовищем, тобто при будівництві, 

реконструкції, ремонті, утриманні автомобільних доріг та штучних 

споруд існують екологічні аспекти, явні та приховані, що враховуються та 

не враховуються. 

Екологічні аспекти діяльності підприємства дорожнього 

господарства можна визначити з достатнім ступенем точності з 

допомогою п'ятистадійного процесу. 

Стадія 1. Визначення законодавчих та нормативних вимог 

Ідентифікація екологічного аспекту починається з уточнення 

законодавчих та нормативних вимог з питань охорони навколишнього 

середовища, санітарії та гігієни, що належать до галузі діяльності 

підприємства.  

Стадії 2. Схема діяльності та процесів 

З метою більш повного відображення екологічних аспектів та 

пов'язаних з ними впливів рекомендується розробити схему діяльності та 

процесів, при цьому виробничу діяльність слід розділити на окремі етапи 

так, щоб їх можна було розглядати по черзі. Враховуючи, що 

підприємства дорожнього господарства виконують різні операції, таких 

схем може бути кілька. 

Стадія 3. Визначення вхідних та вихідних потоків по 

кожному етапі процесу 

Після складання загальної схеми технологічного процесу необхідно 

визначити вхідні та вихідні потоки матеріалів та енергії. 

При досить чіткій організації обліку визначення вхідних потоків не 

становить суттєвих труднощів. Так, для прикладу з протиожеледними 

матеріалами відомі вхідні кількості солі, піску, ПММ, запчастин, 

електроенергії, води. Більш складною проблемою є кількісне визначення 

вихідних потоків: самих протиожеледних матеріалів, їх втрат, витрати 

паливно-енергетичних ресурсів, забруднення довкілля. Це завдання 

може бути вирішена за підсумками зимового сезону досвідченим 

фахівцем при умови проведення необхідних вимірів. В результаті цієї 

роботи для кожного переділу складається таблиця матеріально-

енергетичного балансу. 

Стадія 4. Ідентифікація екологічних аспектів та впливів з 

технологічних переділів 

Ідентифікація екологічних аспектів здійснюється з використанням 

поетапних схем по кожному вхідному та вихідному потоку. При цьому 
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відзначаються такі ключові моменти: 

- чи може виникнути небезпека для людей та компонентів довкілля? 

- Чи використовуються природні ресурси? 

- Які дії виникають? 

Стадія 5. Визначення екологічних та санітарногігієнічних 

обмежень 

Для визначення екологічних аспектів, пов'язаних з застосуванням 

будь-яких матеріалів, технологій, необхідно уточнити інформацію щодо 

їх впливу на здоров'я, безпеку людей і навколишнє середовище. Без цієї 

інформації неможливе ідентифікувати вплив. Крім того, ця інформація 

необхідна для подальшої роботи, зокрема, для оцінки значимості 

екологічних аспектів та впливів. 

Джерелами впливу автомобільної дороги (у життєвому циклі) на 

навколишнє середовище є: дорога з рухомим транспортом, транспортні 

засоби, будівельно-дорожні машини та обладнання у процесах виконання 

технологічних операцій будівництва, реконструкції, експлуатації, 

утримання та ремонту доріг, а також підприємства дорожнього 

господарства та дорожнього сервісу, що знаходяться в придорожній смузі, 

використовувані матеріали. 

Основними видами впливу автомобільної дороги на навколишнє 

природне та соціальне середовище є: 

А - вилучення (споживання) є відновлюваних природних ресурсів 

(дорожньо-будівельних матеріалів - кам'яних матеріалів, піску, щебеню, 

ґрунту; конструкційно-чорних, кольорових металів, пластмас, цементу, 

бітуму; експлуатаційних-палив, олій, протиожеледних реагентів, 

біопрепаратів, пестицидів; енергоресурсів; вилучення земельних 

ресурсів, води, кисню повітря); вплив на родючий шар ґрунту; 

Б - фізична наявність об'єкта (спорудження та використання об'єкта), 

вплив на ландшафт, гідрологію, клімат, соціально-економічні умови 

життя, традиційний уклад життя та природокористування місцевого 

населення; 

В - забруднення хімічними речовинами, пилом, твердими відходами 

компонентів навколишнього середовища (повітря, води, грунту, 

рослинності) та вплив на здоров'я населення, родючість 

сільськогосподарських земель, біопродуктивність природних ландшафт 

афт і водойм; 

Г - шум, вібрації, електромагнітне та іонізуючу вплив на компоненти 

навколишнього середовища, населення і тваринний світ; 

Д – динаміка машин та механізмів на людей, тварин, рослинність. 

У таблиця 4 наведено екологічно значущі заходи та технології, що є 

джерелами зазначених вище видів впливу. 



 

52 

Таблиця 4. Види та джерела впливу автомобільної дороги на 

навколишнє середовище 

Вид впливу Основні екологічно значимі заходи 

А - Вилучення (споживання) 
невідновних природних 
ресурсів 

- відчуження земельної площі (постійне та 
тимчасове)  
- Видобуток кам'яних матеріалів, піску, ґрунту 
- Зняття ґрунту, дернового шару 

Б - Фізична наявність об'єкта 
(спорудження та 
використання об'єкта), вплив 
на ландшафт, гідрологію, 
клімат, соціально-економічні 
умови життя населення, 
традиційний устрій життя та 
природокористування 
  

- Влаштування насипів вище (нижче) 
піднесень місцевого рельєфу з 
уповноваженими та рекультивованими 
укосами, виїмок, бічних резервів, укладання 
дорожнього одягу, влаштування укосів та 
узбіччя 
- Утворення відвалів невикористаного ґрунту 
- Розробка зосереджених резервів, що 
поєднуються після рекультивації з природним 
рельєфом, глибоких кар'єрів 
- осушення (дренаж) земель, боліт, 
влаштування насипів на болотах 
- Зміна русла водотоків, регулювання стоку 
(водовідведення) 
- Влаштування напірних водопропускних та 
водовідвідних споруд 
- спорудження мостів, шляхопроводів, 
транспортних розв'язок, об'єктів дорожнього 
сервісу 
- Влаштування лісозахисних насаджень, 
шумозахисних екранів, очисних споруд 
- Підготовка майданчиків для складування, 
будівництва таборів (рубка дерево-
чагарникової рослинності) 
- робота двигунів автотранспортних засобів, 
будівельно-дорожніх машин 

В - Забруднення хімічними 
речовинами, пилом, 
твердими відходами 
компонентів навколишнього 
середовища, вплив на 
здоров'я населення, 
продуктивність 
сільськогосподарських 
земель, біопродуктивність 
природних ландшафтів 

- Приготування асфальтобетонної суміші, 
розігрів в'яжучих матеріалів 
- Буропідривні роботи 
- Втрати ПММ, спецрідин при обслуговуванні 
та ремонті машин 
- Прокладання комунікацій у придорожній 
смузі 
- використання відходів промисловості як 
дорожньо-будівельних матеріалів 
- обробка пестицидами придорожньої смуги, 
протиожеледними, знепилюючими 
речовинами дорожнього покриття 
- засмічення поверхні у місцях тимчасових 
споруд, стоянки машин, проведення вибухових 
робіт 
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Окремі компоненти природного та соціального середовища мають 

різну чутливість по відношенню до зазначених видів впливу об'єктів та 

технологій при будівництві (реконструкції), експлуатації, утриманні та 

ремонті автомобільних доріг. 

Найбільш чутливими компонентами природного середовища під 

час будівництва (реконструкції) автомобільної дороги є: 

- рельєф місцевості, ландшафт, родючий шар ґрунту через 

відчуження земель під лінійні споруди та дорожні об'єкти, кар'єри 

будівельних матеріалів, спорудження земляного полотна, виїмок, 

насипів, мостових переходів, наявність будівельних відходів та 

несанкціонованих звалищ, ерозійних процесів. Особливо це важливо на 

природних територіях, що особливо охороняються; 

- поверхневі води через забруднення їх нафтопродуктами, 

спецрідинами (рідинами гідросистем будівельно-дорожніх машин, 

систем охолодження двигунів, акумуляторних батарей), суспензією, 

особливо при встановленні опор мостів у руслі річки, змивання в'яжучих 

та плівкоутворюючих речовин з будівельних майданчиків; 

- населення, тваринний світ, іхтіофауна під час виконання 

вибухових робіт, забиванні паль, роботі механізмів та машин. 

З соціальних аспектів при будівництві доріг найбільш чутливими 

компонентами є: соціально-економічні умови життя та здоров'я 

населення через збільшення транспортної доступності та мобільності 

населення, порушення правил техніки безпеки, а також традиційне 

природокористування малих народів здебільшого з наведених вище 

причин. 

Найбільш чутливими компонентами природного середовища при 

експлуатації, утриманні та ремонті автомобільних доріг є: 

- поверхневий стік через: а) забруднення їх нафтопродуктами, 

протиожеледними, органічними речовинами (гною, харчовими 

відходами), продуктами зношування шин, дорожнього покриття; б) 

концентрації стоку внаслідок штучного водовідведення з дорожнього 

покриття, прокладання дороги у виїмці або на насипу та ін. Це особливо 

важливо при перетині водних перешкод, поблизу водойм, річок тощо; 

- населення, тваринний світ, що проживають на придорожніх 

територіях через перевищує санітарно-гігієнічні нормативи рівня шуму, 

а також динамічного впливу машин, що рухаються по дорозі (загибель, 

поранення людей, тварин), ущільнення ґрунту та знищення рослинності 

(при їзді бездоріжжям); 

- атмосферне повітря через надмірне забруднення його 

відпрацьованими газами автотранспортних засобів, продуктами зносу 

дорожнього полотна та шин. 
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Однією з актуальних проблем на сьогоднішній день є проблема 

забруднення навколишнього середовища при виробництві та 

використанні асфальтобетонних сумішей. Збільшення темпів будування 

чи ремонтування дорожнього покриття зумовлюють інтенсивний 

розвиток виробництва асфальтобетонних сумішей. 

При застосуванні таких сумішей використовуються технології, які є 

екологічно значні, та призводять, зокрема, до хімічного забруднення 

навколишнього середовища. Хімічне забруднення навколишнього 

середовище наявне на усіх етапах виготовлення асфальтобетонних 

сумішей, від їх виробництва на АБЗ, до кінцевого етапу – укладки 

асфальту. Екологічна небезпека головним чином пов’язана із 

використанням бітуму, що входить у склад сумішей.  

Хімічне забруднення, в свою чергу, полягає у кількості викидах в 

атмосферне повітря, що накопичують в собі токсичні вуглеводні, а саме 

бензол, фенол, толуол тощо. Такі компоненти наявні саме в бітумі, однак 

крім цих домішок в ньому існують й інші хімічні зв’язки, ідентифікація 

котрих наразі неможлива. 

Увесь можливий вплив на навколишнє середовище поділяється на 

вплив під час виконання дорожних робіт та під час експлуатації дороги.  

Якість, а також екологічна безпечність матеріалів, що 

використовуються у дорожній сфері формують екологічну чистоту 

дорожнього полотна. Будь-яка автомобільна дорога потребує своєчасної 

екологічної експертизи задля оцінювання можливостей впровадження 

різних технологічних схем або додавання нових матеріалів при 

будівництві дорожнього полотна, ремонту доріг чи виконання 

підготовчих робіт. 

Питання степеню негативного впливу на людину на сьогоднішній 

день ще маловідоме, але різні дослідження вчених показують, що по 

статистиці, в працівників дорожньої сфери частіше виявляють 

патологічні чи онкологічні хвороби в організмі, а також такі хвороби як 

кератоз чи дерматит. Тому нагальним вирішенням даної проблеми є 

розробка нових технологій укладки асфальту, які зменшать 

навантаження шкідливих сумішей на атмосферу та здоров’я людини. 

Підвищення рівня екологічної безпеки за рахунок зниження 

питомих витрат енергоресурсів і матеріалоємності в проектах розвитку 

дорожнього господарства може відбуватися шляхом застосування 

сучасних матеріалів, а також новітніх технологій будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг. 

Золошлакові суміші вже давно застосовуються в дорожньому 

будівництві в різних конструктивних елементах дорожнього одягу – від 

земляного полотна до верхніх шарів покриття автомобільних доріг різних 
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категорій. 

Велика кількість прикладів використання золошлакових сумішей 

при влаштуванні насипу земляного полотна автомобільних доріг свідчить 

про те, що це є одним із важливих резервів у будівництві вітчизняних 

доріг і може вирішити проблему дефіциту ґрунтів в Україні, кар’єри яких 

вже розташовані на розпайованих землях. 

Золо-шлакові суміші використовують в якості матеріалу для 

спорудження насипів земляного полотна або малоактивної гідравлічної 

добавки у поєднанні з цементом при укріпленні ґрунтів на дорогах ІІІ-ІV 

категорій.  

Не мало прикладів також застосування золошлакових сумішей 

асфальтобетонних та органомінеральних сумішей на основі бітумних 

в’яжучих. В таких сумішах відходи ТЕС застосовували як дуже важливу 

складову у вигляді мінерального порошку, а також як інертні 

наповнювачі. 

Практика застосування лужних цементів показала можливість 

використання негранульованих доменних шлаків, гранульованих шлаків 

інших виробництв при їх відповідній модифікації іншими речовинами. 

Лужні цементи здатні до модифікування хімічними добавками, перш 

за все пластифікуючої і гідрофобізуючії дії. В разі виробництва таких 

цементів в умовному їх позначенні використовуються відповідні 

додаткові літери. Можливе також модифікування лужних цементів 

введенням мінеральної добавки у вигляді природної або випаленої глини 

(метакаолін) в кількості не більше 10% для покращання спеціальних 

властивостей цементу. 
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8. Узгодження з документами, що регулюють будівництво, 

обслуговування та модернізацію дорожньої інфраструктури 

 

Аналіз документів ЄС, що регулюють будівництво, 

обслуговування та модернізацію дорожньої інфраструктури:  

1) Директива ЄС 2008/96/ЄС щодо управління безпекою дорожньої 

інфраструктури передбачає встановлення та імплементацію процедур, 

що стосуються оцінювання впливу на дорожню безпеку, аудитів 

дорожньої безпеки, інспектування дорожньої безпеки та оцінювання 

дорожньої безпеки в масштабі мережі з боку держав-членів. 

Основні засади: впровадженні принципів безпечного проектування;  

вдосконаленні організації дорожнього руху; зменшення необхідності 

проведення нових робіт після введення в експлуатацію дороги;  

впровадження в майбутньому більш досконалих стандартів та процедур 

безпеки доріг. 

2) Директива 96/53/ЄС від 25.07.1996р. про встановлення для 

певних наземних транспортних засобів максимально дозволених 

розмірів під час національних і міжнародних перевезень і максимально 

дозволеної ваги під час міжнародних перевезень. 

3) Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/40/ЄС від 7 

липня 2010 року про рамки розгортання розумних транспортних систем 

у секторі дорожнього транспорту та взаємодію з іншими видами 

транспорту 

Основні об’єкти охорони, вплив на які обов'язково потрібно 

враховувати, визначені у різних законодавчих актах національного та 

міжнародного рівня:  

• Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» 

• Закон України «Про Червону книгу України» 

• Закон України «Про тваринний світ» 

• Закон України «Про рослинний світ» 

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Зелену книгу України» 

• Закон України «Про природно-заповідний фонд» 

• Закон України «Про екологічну мережу України» 

• Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про 

охорону та сталий розвиток Карпат» 

• Земельний, Водний та Лісовий кодекси України 

• Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
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• Закон України «Про відходи» 

• Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

• Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» 

• Закон України «Про природно-заповідний фонд України» 

• Закон України «Про охорону земель» 

• Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

• ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» 

• ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» 

• ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» 

• ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів» 

• ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд» 

• ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» 

• ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану 

зонування території (зонінг)» 

• СНіП 1.02.01 "Охорона навколишнього природного середовища" 

• Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 

«Про затвердження Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів» 

• Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування в Європі 

• Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. 

При здійсненні оцінки впливу на довкілля при будівництві 

автомагістралей у Республіці Польща законодавча база передбачає 

використання більш, ніж 27 нормативних документів, законів, постанов 

та міжнародних конвенцій.  

Перелік основних законів та постанов, що регулюють процедуру 

ОВД у Республіці Польща: 

 1. Закон про охорону навколишнього середовища від 27 квітня 2001 

р.  

2. Акт від 3 жовтня 2008 р. про доступ до інформації про 

навколишнє середовище та його захист, участь громадськості в охороні 

навколишнього середовища та оцінки впливу на навколишнє 

середовище.  

3. Закон про відходи від 14.12.2012 р. 4. Закон про охорону природи 

від 16 квітня 2004 р.  

5. Водне законодавство від 18 липня 2001 р.  

6. Геологічне і гірниче право від 9 червня 2011 р.  
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7. Закон про запобігання шкоди навколишньому середовищу та його 

відновленню від 13 квітня 2007 р. 

8. Закон про охорону пам'яток культури від 23 липня 2003 р.  

9. Закон про збереження чистоти і порядку у ґмінах від 13 вересня 

1996 р.  

10. Постанова Ради Міністрів у справі проектів, які можуть суттєво 

вплинути на навколишнє середовище від 9 листопада 2010 р.  

11. Постанова міністра навколишнього середовища від 14 червня 

2007 р. щодо допустимих рівнів шуму у навколишньому середовищі.  

12. Постанова міністра навколишнього середовища від 24 серпня 

2012 р. щодо допустимих рівнів деяких забруднюючих речовин у повітрі.  

13. Постанова міністра навколишнього середовища від 24 липня 

2006 р. щодо умов, які повинні бути дотримані при скидах стічних вод.  

14. Постанова міністра навколишнього середовища від 30 жовтня 

2003 р. щодо допустимих рівнів електромагнітного випромінювання у 

навколишньому середовищі.  

15. Постанова міністра навколишнього середовища від 12 січня 2011 

р. щодо визначення спеціальних територій захисту птахів.  

16. Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про охорону 

природних середовищ існування та дикої флори та фауни.  

17. Директива 2001/4/WE Європейського парламенту і Ради від 28 

січня 2003 р. у справі публічного доступу до інформації, що стосується 

навколишнього середовища.  
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9. Впровадження основних положень Концепції в контексті 

Європейського зеленого курсу 

 

Європейський зелений курс (Green Deal) – стратегія зростання, яка 

має на меті перетворити ЄС у чесне та процвітаюче суспільство, з 

сучасною, ресурсоефективною та конкурентоспроможною економікою, з 

нульовими нетто-викидами парникових газів у 2050 році, де економічне 

зростання відбувається одночасно із скороченням використання ресурсів.  

Він також має на меті охороняти, зберігати та збільшувати 

природний капітал ЄС, охороняти здоров’я та добробут громадян від 

екологічних ризиків та впливів. Оскільки він приноситиме суттєві зміни, 

активна участь громадськості і впевненість у переході є першочерговими, 

щоб політика працювала і сприймалась населенням.  

Європейський Союз має комплексну стратегію щодо імплементації 

Зеленого курсу. Ця стратегія зосереджена не тільки на енергетичному 

секторі, а також на сільському господарстві, транспорті, сталому 

промисловому розвитку тощо. 

Зелений курс є складовою частиною Стратегії Комісії з 

імплементації Порядку денного ООН до 2030 року і цілей сталого 

розвитку. У рамках Зеленого курсу Комісія перефокусує процес 

Європейського Семестру з макроекономічної координації, щоб 

інтегрувати цілі сталого розвитку ООН, поставити сталість та добробут 

громадян у центр економічної політики, а цілі сталого розвитку – в основу 

прийняття політичних рішень та дій ЄС. 

Є декілька рівнів подальшого розвитку подій щодо долучення 

України до Green Deal: 

- Стратегічний рівень, що забезпечуватиметься розробкою 

Дорожньої карти з Green Deal для України. 

Документ обов’язково має містити низку пріоритетних напрямків 

співпраці (флагманських ініціатив), які цікаві і Україні, і Європейському 

Союзу. Це може бути співпраця у водневій енергетиці, єдина система 

торгівлі викидами парникових газів, створення додаткового кластера 

природоохоронної мережі NATURA 2000, інтеграція українських 

виробників у промислові ланцюги постачання ЄС, долучення до "Хвилі 

реновацій" тощо. 

- Процес синхронізації, який забезпечуватиметься виконанням 

"домашнього завдання" України в рамках Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС і міжнародних договорів у сферах, які дотичні до 

Європейського зеленого курсу (промислова політика, енергетика, 

транспорт, сільське господарство, відходи, боротьба із забрудненням, 

кліматична політика, діджиталізація тощо). 
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У цьому процесі необхідно врахувати той факт, що Green Deal – це 

динамічний інструмент, і зараз відбувається і буде відбуватися багато 

змін, які Україні потрібно враховувати вже зараз, тримати руку на пульсі 

усіх останніх тенденцій та нововведень, щоб потім не наздоганяти ЄС у тій 

чи іншій сфері. 

- Долучення до Green Deal через локальні ініціативи, зокрема на 

рівні міст, яким відводиться окреме місце в процесі імплементації 

Зеленого курсу. 

Серед завдань, визначених стратегією в рамках цілі  “Забезпечення 

сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України”, що 

стосуються розвитку дорожнього господарства є: 

1) зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, 2) 

збереження та відновлення чисельності видів природної флори та фауни, 

зокрема, мігруючих видів тварин, середовищ їх існування, 

3) розширення територій природно-заповідного фонду. 

Високий пріоритет охорони природи може на практиці означати 

прискіпливу увагу з боку ЄС та його фінансових інституцій до виконання 

відповідних зобов’язань Україною,  зокрема, при реалізації 

інвестиційних проєктів в енергетичній сфері. 

В контексті Європейського Зеленого Курсу положення Концепції 

екологічно приязних рішень в модернізації дорожньої інфраструктури 

передбачають поширення на такі сфери:  

1) забруднення поверхневих та ґрунтових вод при будівництві та 

експлуатації дорожнього покриття;  

2) населення, тваринний світ, що проживають на придорожніх 

територіях;  

3) атмосферне повітря через надмірне забруднення його 

відпрацьованими газами автотранспортних засобів, продуктами зносу 

дорожнього полотна, використання неекологічних матеріалів при 

будівництві доріг.  

Першочерговим напрямом модернізації дорожньої інфраструктури 

в контексті екологічно приязних рішень є використання екологічно 

чистих матеріалів для будівництва доріг або переробка існуючих відходів 

у виробництво дорожніх будівельних матеріалів.  

При проектуванні будівництва автомобільних доріг в єдиному 

комплексі враховують необхідність захисту навколишнього середовища, 

сталого розвитку та подолання депресивності регіонів. Насамперед 

проводять оцінку впливу на навколишнє середовище.  

ОВНС вирішує завдання:  

- визначення існуючого стану навколишнього середовища території 

проектованого будівництва;  
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- дослідження та розрахунок параметрів впливу проектованої 

діяльності на навколишнє середовище; - обґрунтування 

природоохоронних заходів, необхідних для забезпечення екологічної та 

техногенної безпеки під час експлуатації об’єкту проектування;  

- комплексної оцінки екологічних наслідків проектованої 

діяльності.  

Рівні впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище 

оцінюють в межах прилеглих до проїзної частини територій, на які 

поширюється прямий чи опосередкований екологічний вплив 

проектованого об’єкту. Їх розділяють наступним чином: смуга впливу, 

захисна смуга та резервно-технологічна смуга.  

Оцінка екологічної безпеки автомобільної дороги виконується з 

використанням наведених нижче груп і видів впливу.  

1) Викиди транспортних засобів, що рухаються по дорозі 

(транспортні забруднення): відпрацьовані гази, транспортний шум, пил у 

вигляді твердих викидів і продуктів зносу покриття та шин, що 

забруднюють повітря, ґрунт і водні об’єкти на прилеглій території.  

2) Зміни у господарських і природних системах внаслідок введення 

дороги та інженерних споруд в експлуатацію: тимчасове вилучення 

земель, переформування рельєфу, зміна стоку, рівня і умов руху 

ґрунтових вод, розділення біосистеми і господарських угідь, існуючої 

інфраструктури.  

3) Технологічні впливи під час виконання будівельних і ремонтних 

робіт: забруднення атмосферного повітря, ґрунту та водоймищ під час 

роботи дорожніх машин, виробничий шум, розповсюдження пилу, 

тимчасове вилучення земель. 
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