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Розглянуто особливості джерел та об’єктів впливу автомобільної дороги на придорожній простір. Виділено 

показники, за якими доцільно визначати рівень техногенного навантаження, що спричиняється на довкілля при 
експлуатації автомобільних доріг. Обґрунтовано вибір ділянки дослідження на основі типологічного аналізу. На 
прикладі ділянки магістральної автомобільної дороги М–03 Київ–Харків–Довжанський на (192+100)–(207+100) 
км (обхід м. Лубни Лубенського району Полтавської області) розраховано екологічну техноємність, транспорт-
ну місткість території та критерій екологічної безпеки. У результаті розрахунку встановлено недостатній рівень 
техноємності придорожньої території та екологічної безпеки разом із можливістю розвитку транспортного по-
тенціалу території (на основі розрахунку її транспортної місткості). Запропоновано природоохоронні рекомен-
дації для зменшення техногенного впливу на придорожній простір ділянки дослідження, які доцільно застосо-
вувати при проведенні реконструкції та подальшій її експлуатації.  
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кість, критерій екологічної безпеки.  
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Рассмотрены особенности источников и объектов воздействия автомобильной дороги на придорожное про-

странство. Выделены показатели, по которым целесообразно определять уровень техногенной нагрузки, оказы-
ваемой на окружающую среду при эксплуатации автомобильных дорог. Обоснован выбор участка исследования 
на основе типологического анализа. На примере участка магистральной автомобильной дороги М–03 Киев–
Харьков–Довжанский на (192 +100)–(207 +100) км (обход г. Лубны Лубенского района Полтавской области) 
рассчитано экологическую техноемкость, транспортную емкость территории и критерий экологической безо-
пасности. В результате расчета установлен недостаточный уровень техноемкости придорожной территории и 
экологической безопасности вместе с возможностью развития транспортного потенциала территории (на осно-
ве расчета ее транспортной емкости). Предложены природоохранные рекомендации для уменьшения техноген-
ного влияния на придорожное пространство участка исследования, которые целесообразно применять при про-
ведении реконструкции и дальнейшей ее эксплуатации. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сучасному етапі 
розвитку людства невпинно підвищується роль 
складових автомобільно-дорожнього комплексу, 
зокрема автомобільної дороги, при формуванні яко-
сті навколишнього середовища. Процес підвищення 
рівня автомобілізації та збільшення густини автомо-
більних доріг призводить до збільшення їх екодест-
руктивного впливу у великих масштабах. Напри-
клад, сумарна площа зон впливу на навколишнє се-
редовище автомобільних доріг України дорівнює 
третині території держави. При цьому встановлення 
фактичних рівнів цих впливів є складною задачею, 
що пов’язано з лінійним характером джерела та спе-
цифічними особливостями об’єктів впливу. Слід 
брати до уваги, що об’єкти впливу поділяються на 
дві окремі групи: природні та соціально-економічні. 
До перших відносяться: біологічні, водні та земельні 
ресурси, а також атмосферне повітря. До соціально-
економічних – умови проживання населення, еко-
номічні інтереси, землекористування та естетика 
ландшафту.  

Тому встановлення рівня техногенного наванта-
ження та екологічної безпеки придорожнього прос-
тору автомобільних доріг для подальшої розробки 

ефективних природоохоронних заходів та програм є 
актуальною задачею.  

Встановлено, що для оцінки рівня впливу об'єк-
тів транспорту на екологічний стан середовища до-
цільно використовувати наступні інтегральні харак-
теристики: 

 абсолютні втрати навколишнього середовища, 
які виражені в конкретних одиницях вимірювання 
стану біоценозів (флори, фауни, людей); 

 компенсаційні можливості екосистем, що хара-
ктеризують їх змогу відновлюватись в природному 
або штучному режимі, який створюється примусово; 

 небезпека порушення природного балансу, ви-
никнення несподіваних втрат і локальних екологіч-
них зсувів, які можуть викликати екологічний ризик 
та кризові ситуації в навколишньому природному 
середовищі; 

 рівень екологічних втрат, які викликані впли-
вом об'єктів транспорту на навколишнє середовище 
[1, 2].  

Метою роботи є оцінка ступеню техногенного 
навантаження на екосистеми придорожнього прос-
тору при експлуатації ділянки автомобільної дороги. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
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дослідження ступеня техногенного навантаження на 
придорожній простір обрано ділянку магістральної 
автомобільної дороги М-03 Київ–Харків–
Довжанський на (192+100)–(207+100) км (протяж-
ність 15 км), яка являє собою обхід міста Лубни Лу-
бенського району Полтавської області. На дослі-
джуваній території об`єкти техногенного впливу, 
окрім автомобільної дороги, відсутні. 

Обґрунтуванням вибору даної ділянки автомобі-
льної дороги для дослідження є те, що вона є типо-
вою для автомобільних доріг І категорії на території 
України, співпадає з міжнародним автомобільним 
маршрутом Е40 (напрям найбільш інтенсивного ру-
ху потоку автотранспортних засобів) та становить 
собою обхід населеного пункту, тобто тут застосо-
вана одна з найбільш розповсюджених природоохо-
ронних рекомендацій, які пропонуються застосову-
вати при проходженні магістральних автомобільних 
доріг через населені пункти.  

Об’єкт дослідження (ділянка автомобільної до-
роги), має наступні характеристики: 

1) Транспортно-експлуатаційні показники до-
роги: 

 категорія дороги – І; 
 інтенсивність руху – 11870 авт./добу; 
 склад руху (P %): легкі вантажні автомобілі (до 

2,5 т) – 10 %, середні вантажні автомобілі (до 5 т) – 
14,4%, важкі вантажні автомобілі (більш 8 т) –       
4,3 %, мікроавтобуси – 3,7 %, автобуси – 5,6 %, лег-
кові автомобілі – 62 %; 

 фактична швидкість руху – 70 км/год. (розра-
хункова – 120 км/год.). 

2) Геометричні параметри автомобільної до-
роги: 

 ширина проїзної частини – 16 м; 
 тип покриття – капітальний мастиковий асфа-

льтобетон; 
 розділова бічна смуга – 2 м.  
3) Об'єкти, які знаходиться у зоні впливу: 
 водоймище – земснаряд  (технічне призначення;  
 лісовий масив – зустрічаються насадження гра-

ба, липи, клена, берези, тополі, вільхи; 
 сільськогосподарські поля – переважно наса-

дження буряку, картоплі, соняшнику; 
 об'єкти природно-заповідного фонду – відсутні; 
 населення у зоні впливу – відсутнє.  
Ступінь техногенного навантаження, яке спри-

чиняється на довкілля при експлуатації досліджува-
ної ділянки дороги, пропонується визначати за еко-
логічною техноємністю та транспортною місткістю 
території, а екологічну безпеку –інтегрального кри-
терію екологічної безпеки. 

Екологічна техноємність території – показник, 
який кількісно дорівнює максимальному (гранично 
допустимому) техногенному навантаженню, яке 
може витримувати протягом тривалого часу сукуп-
ність екосистем території без порушення їх структу-
рних та функціональних властивостей.  Екологічна 
техноємність території визначається розміром вилу-
чення (забруднення) природного ресурсу в резуль-
таті дорожньо-транспортної діяльності і залежить 
від:  

 інтенсивності дорожньо-транспортної дії на се-

редовище (густини дорожньої мережі, технічного 
рівня та інтенсивності використання транспортних 
засобів); 

 обсягів повітряного басейну, сукупності водо-
ймищ та водотоків, земельних площ і запасів ґрун-
тів, маси представників флори та фауни; 

 потужності потоків біогеохімічного кругообігу 
(швидкість масо- та газообміну, поповнення обсягів 
чистої води, процесів ґрунтоутворення та продукти-
вності біоти). 

Екологічна техноємність території розраховуєть-
ся за наступною формулою: 

іі

n

i
і АХ ЕТ

1
е 


, (1) 

де Еі – екологічна ємність і-го середовища 
(т/рік); Хі – коефіціент варіації для природних коли-
вань вмісту субстанції у середовищі; Аі – коефіцієнт 
відносної небезпеки домішок (ум.т/т); n – кількість 
середовищ. 

При цьому екологічна техноємність середовища 
території розраховується за формулою: 

 

он.E FCV  , (2) 
де V – екстенсивний параметр, який визначається 

розміром території: площа або обсяг (км2, км3); С – 
вміст головних екологічно значущих субстанцій в 
даному середовищі на даній території, наприклад, 
концентрація СО2 або О2 у повітрі, густина розподі-
лу біомаси по території (т/км2, т/км3); Fон. – швид-
кість кратного оновлення обсягу (маси) середовища 
(рік -1). 

Зіставлення природного та транспортного потен-
ціалу регіону або території представляється кратніс-
тю перевищення екологічної техноємності території 
(Ке) за формулою: 

U
е

е
TK  , (3) 

де Те – екологічна техноємність території; U – 
природоємність території (сукупність обсягів госпо-
дарського вилучення та ураження місцевих віднов-
них ресурсів). 

Градація показника Ке: Ке ≤ 1 – перевищення 
екологічної техноємності над природоємністю тери-
торії не спостерігається, а ситуація у районі дослі-
ження вважається задовільною; 1  Ке ≤ 2 – ситуація 
небезпечна; 2  Ке  10 – ситуація критична; Ке ≥ 10 
– ситуація вкрай небезпечна. 

У дослідженні екологічна техноємність території 
визначалася за киснем, оскільки він є одним з най-
більш суттєвих лімітуючих факторів розвитку еко-
систем певної території.  

Слід зазначити, що сумарний обсяг споживання 
кисню не повинен перевищувати обсягу його біоло-
гічного виробництва рослинними співтовариствами 
на даній території, тобто: 

 

22
е

OО UT  .
 (4) 

Результати розрахунку техноємності придорож-
ньої території ділянки дослідження по кисню наве-
дені у табл. 1.  

Таблиця 1 – Розрахунок екологічної техноємності території по кисню 
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Найменування території 2OU , тис.т/рік 2

е
ОT , тис.т/рік Ке 

Ділянка а/д М–03  
(192+100– 207+100 км) обхід м. Лубни 34,65 284,13 8,20 

 
Розрахунком встановлено, що на території дослі-

дження кисню споживається у 8,2 разів більше, ніж 
продукується, тобто ситуація є критичною.   

Здатність ландшафту задовольняти транспортні 
потреби населення (в площах для розміщення стаці-
онарних і рухомих об'єктів транспорту) без пору-
шення екологічної рівноваги характеризується тран-
спортною місткістю території. При цьому повинна 
виконуватись нерівність: 

 

maxDD T
l  , (5) 

де T
lD  – фактична питома (на одиницю площі те-

риторії) густина дорожньої мережі і транспортної 
інфраструктури (м2/км2); maxD  – максимальна пи-
тома (на одиницю площі території) густина дорож-
ньої мережі і транспортної інфраструктури (м2/км2). 

Показники T
lD та maxD  розраховується за насту-

пними формулами: 
 

T

aнa Щ
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де Ya – рівень автомобілізації у регіоні (авт./ 
тис.чол.); Щн – щільність населення (чол./км2); Sа – 
приведена (з урахуванням об`єктів інфраструктури) 
площа території для одиниці рухомого складу 
(м2/авт.); ST – загальна площа території (км2). 
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де max
aY  – максимальний (за умови забезпечення 

транспортних потреб населення) рівень автомобілі-
зації у регіоні (авт./чол.); max

aY  – щільність населення 
за умови забезпечення сприятливих умов прожи-
вання (чол./км2) [3, 4].  

Розрахунок транспортної місткості території до-
слідження вказує на те, що вона не перевищує гра-
нично допустиму (табл. 2), тобто щільність дорож-
ньої мережі і транспортної інфраструктури не по-
рушує екологічної рівноваги, а саме здатності ланд-
шафту задовольняти транспортні потреби населення 
(в площах для розміщення стаціонарних і рухомих 
об'єктів транспорту).  

Відхилення значень вимірювачів впливу автомо-
більної дороги на навколишнє середовище від базо-
вих вказує екологічну безпеку або небезпеку авто-
мобільної дороги. Тому для оцінки впливу на навко-
лишнє середовище автомобільної дороги як інжене-
рної споруди широко використовується комплекс-
ний показник – критерій екологічної безпеки, який 
розраховується за формулою:  

,
...
...
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де α1, α2, …, αn – коефіцієнти вагомості (значу-
щості) i-го показника (виду) дії на навколишнє сере-
довище на етапах життєвого циклу дороги;  

S1, S2, …, Sn – ступінь відповідності окремих па-
раметрів дії на навколишнє середовище природо-
охоронним вимогам, бали.  

Якщо значення критерію екологічної безпеки Р 
більше 2,5, то рівень екологічної безпеки ділянки 
автомобільної дороги є достатнім і виробництво 
робіт або експлуатація об'єкта дозволяється без об-
межень. При Р = 1,51–2,5 рівень екологічної безпеки 
ділянки автомобільної дороги недостатній, але може 
бути відновлений при порівняно невеликих витратах 
у короткі терміни при здійсненні додаткових приро-
дозахисних заходів за окремими вимірювачами, що 
отримали оцінки 1 і 2 бали. При Р = 1,0–1,5 рівень 
екологічної безпеки автомобільної дороги є незадо-
вільним, тобто дорога є екологічно небезпечною. 
Виробництво робіт та експлуатація ділянки автомо-
більної дороги дозволяються лише за умови розроб-
ки та здійснення комплексу природозахисних захо-
дів [5]. 

У результаті розрахунку критерію екологічної 
безпеки, було встановлено, що він дорівнює 1,75, 
що визначає рівень екологічної безпеки досліджува-
ної ділянки автомобільної дороги як недостатній.  

Для досліджуваної ділянки автомобільної дороги 
такими критеріями є: наявність тріщин дорожнього 
покриття (м); естетика ландшафту; концентрація 
забруднювачів атмосферного повітря складовими 
відпрацьованих газів: СО, NOx,твердими частками 
(мг/м3); забруднення водних об'єктів та ґрунту: про-
тиожеледними матеріалами, твердими відходами, 
порубковими залишками (м3/км∙рік), важкими мета-
лами, перевищення гранично допустимих концент-
рацій (фону) за сполуками Pb, Cr, Cd, Cu, Ni, Co; 
швидкість збільшення площі засолених ґрунтів; за-
гибель і травмування людей, тваринних, птахів (ко-
ефіцієнт безпеки та коефіцієнт аварійності); перетин 
шляхів міграції, руйнування площі, де мешкають 
тварини (зміна чисельності видів, популяцій, % по-
чаткового). Згідно проведених у роботі розрахунків 
доцільно запропонувати наступні природоохоронні 
рекомендації: організація сталого руху на ділянці 
автомобільної дороги; оновлення та висадка нових 
придорожніх насаджень зі стійких до забруднення 
рослин; регулярне механізоване прибирання проїзд-
ної частини та збір сміття в придорожній смузі; ви-
кошування газону з подальшою утилізацією сіна в 
якості відходу; зміцнення ерозійно небезпечних ді-
лянок автомобільної дороги; контроль за якістю та 
кількістю використовуваних протиожеледних мате-
ріалів [6]. 

Таблиця 2 – Розрахунок транспортної місткості території 
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Найменування території T
lD , м

2/км2 maxD , м
2/км2 T

lD /Dmax 

Ділянка а/д М–03 
(192+100– 207+100 км) обхід м. Лубни 20,27 1447,86 0,14 

 
ВИСНОВКИ. Визначено техногенне наванта-

ження на придорожній простір шляхом розрахунку 
екологічної техноємності, транспортної місткості та 
рівня екологічної безпеки. Розрахунок транспортної 
місткості території показав наявність можливостей 
для збільшення транзитного потенціалу на цій діля-
нці дороги. При цьому слід брати до уваги, що ре-
зультати розрахунку екологічної безпеки ділянки 
автомобільної дороги та природоємності вказують 
на їх недостатній рівень. Проведені розрахунки та 
оцінки свідчать про те, що будівництво об’їзних 
доріг навколо населених пунктів не призводить до 
суттєвого підвищення рівня екологічної безпеки 
території. Запропоновано природоохоронні рекоме-
ндації для покращення екологічної ситуації терито-
рії дослідження.  
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during the operation of highways. The choice of the investigation area was substantiated on the basis of typological 
analysis, and the ecological technogenic capacity was calculated, as well as the transport capacity of the territory and 
the criteria of environmental safety on the example of the main highway M-03 Kyiv–Kharkiv–Dovzhanskiy section at 
(192 +100) – (207 +100) km (bypass of Lubny, Lubensk district, Poltava region). The calculation established inade-
quate ecological technogenic capacity of roadside areas and ecological safety, together with the possibility of transport 
potential of the territory development (based on the calculation of its transport capacity). The author has proposed rec-
ommendations to reduce the technogenic impact on the investigated roadside area that are useful for a course of recon-
struction and further exploitation. 
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