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ВСТУП
Екологічна ситуація в Україні надзвичайно

складна. Стан навколишнього середовища пост!
ійно погіршується. Погіршується і здоров'я насе!
лення держави. Здійснюються кроки щодо покра!
щення екологічної ситуації в Україні, але вони
дуже часто не узгоджені між собою системно, в
ряді випадків не вистачає коштів, відсутня держав!
на дисципліна щодо збереження навколишнього
середовища. Все це приводить до того, що руйну!
вання цього середовища йде швидшими темпами,
ніж його відновлення.

Транспорт як галузь економіки — один із най!
потужніших чинників антропогенного впливу на
довкілля. Деякі види цього впливу, насамперед заб!
руднення повітря і посилення шуму, належать до
найбільших техногенних навантажень на компо!
ненти довкілля окремих регіонів, особливо вели!
ких міст.

Транспорт спричинює низку проблем, котрі
об'єднують за основними напрямами взаємодії з
довкіллям: 1) великий споживач палива; 2) джере!
ло забруднення довкілля; 3) одне із джерел шуму;
4) причина вилучення сільськогосподарських угідь
під шляхи і стаціонарні споруди; 5) причина трав!
мування та смерті людей і тварин [10].
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Автотранспорт є найбільшим забруднювачем
атмосферного повітря України. Останніми рока!
ми спостерігається тенденція збільшення викидів
у атмосферне повітря від пересувних джерел.
Так, згідно даних Національних доповідей про
стан навколишнього природного середовища в
Україні за 2000—2006 рр., їх кількість зросла на
147,8 тис. т. [1—7].

Постійне збільшення автотранспортних пере!
везень зумовила зростання до 50—70 % внеску
відпрацьованих газів у забруднення атмо!
сферного повітря великих міст України, що, в
свою чергу, збільшує ризик захворюваності на!
селення.

У 2006 р. викиди шкідливих видів речовин в ат!
мосферне повітря автотранспортом від викорис!
тання окремих видів палива, зокрема бензину, у
загальних обсягах викидів становили 88,6 %, у тому
числі від автомобілів індивідуальних власників —
60,9 % [7].

Надмірна концентрація промислових об'єктів
та автотранспорту на території України призвела
до надзвичайного антропогенного навантаження
на довкілля. Хоча за останні роки спостерігається
тенденція зниження обсягів промислових викидів
у атмосферу, проблема пов'язана з вивченням
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впливу автотранспорту на екосистему держави є
наразі дуже актуальною.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — визначити цілі та шляхи вдос!

коналення управління автотранспортною систе!
мою держави, які мінімізували б вплив автотранс!
порту на екосистему держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
Екологічні проблеми, що виникли у зв'язку з

функціонуванням транспортної системи в Україні,
є наслідком діяльності не лише окремих видів
транспорту, а й інших галузей економіки. Це пе!
редусім структура та існуючі конструкції транс!
портних засобів, покриття та якість експлуатації
шляхів тощо.

Основний споживач палива в усьому світі —
автомобільний транспорт. В Україні переважають
вантажні автомобілі з бензиновими двигунами (по!
над 85%), дизельних — близько 13%, а газобалон!
них — менш як 1,5%. У структурі вантажного пар!
ку м. Києва на газобалонні автомобілі припадає 5,5
%, бензинові — 77,6% [9].

Коефіцієнт корисної дії бензинових двигунів
внутрішнього згоряння низький — 27—28%. Тому
для підвищення октанового числа до бензину в
Україні додають сполуки свинцю. Етильований
бензин ще й досі переважає, а раніше його частка
досягала 70%. Свинець у бензині не лише забруд!
нює довкілля, а й знижує функцію каталізаторів,
що їх застосовують для знешкодження токсичних
продуктів згоряння палива у двигунах автомобі!
ля. Через це країни з високим рівнем автомобілі!
зації реалізують програми, спрямовані на виведен!
ня з експлуатації автомобілів з антидетонатора!
ми, що містять свинець. Використання такого бен!
зину заборонене у США, Канаді, Японії, Австралії.
Етильований бензин виходить з ужитку і в краї!
нах Західної Європи.

Використання природного газу як палива дещо
зменшує вміст токсичних компонентів у продук!
тах згоряння. У багатьох країнах проводились ек!
сперименти використання альтернативних видів
палива: водню (проте, його виробництво є надзви!
чайно енергомістким), вугільних суспензій, аміа!
ку, олії, гідразину та ін., але в Україні немає бази
для їх впровадження.

Найбільшим забруднювачем довкілля є авто!
мобільний транспорт — в окремих містах його ча!
стка у загальному забрудненні перевищує 50%.
Сучасний автомобіль викидає понад 200 токсичних
речовин, серед них окисли вуглецю, сірки, азоту,
свинець і його сполуки, бензапірен тощо. На ав!
томобільний транспорт припадає 55% викидів вуг!
леводневих сполук, 47% оксиду вуглецю, 98,6% ок!
сидів азоту від загальної кількості цих речовин, що
надходять в атмосферу України [10]. Концентра!
ція токсичних речовин значною мірою залежить
від технічного стану автомобіля, швидкості його
руху і строку експлуатації. Так, навіть незначні

порушення в роботі системи запалення можуть у
10 разів збільшити кількість вуглеводневих сполук,
що викидаються в атмосферу. Порушення в роботі
карбюратора чи системи впорскування палива
призводять до збільшення удвічі вмісту у викидах
окису вуглецю.

Забруднення міста викидами автомобільного
транспорту — одна з причин підвищеної захворю!
ваності населення. Особливо небезпечним є кан!
цероген бензопірен; кількість його у викидах ав!
томобіля настільки значна, що середньодобова
концентрація на великих магістралях приблизно
дорівнює 3 мкг/100 м3, а це означає, що в середнь!
ому міський житель вдихає протягом дня 0,6 мкг
бензопірену.

Постійне збільшення інтенсивності руху ав!
тотранспорту призводить до прогресуючого зро!
стання забруднення довкілля уздовж магістра!
лей. Близько 20% викидів автотранспорту осідає
поблизу автошляхів. Унаслідок забруднення при!
земних шарів повітря і грунтів обабіч автошляхів
формуються первинні аномалії токсичних і кан!
церогенних речовин; зона найбільшого забруд!
нення важкими металами являє собою смугу зав!
ширшки до 10 м. Рослинність біля шляху може
забруднюватися важкими металами як через по!
трапляння їх у грунт, так і через безпосереднє
осідання аерозолів, сажі, пилу на поверхню рос!
лин.

Забруднення поверхневого горизонту свинцем
відбувається лише за інтенсивності руху понад 1
тис. автомобілів за добу. На автомагістралях, де
інтенсивність руху досягає 20—25 тис. автомобілів
за добу, забруднення на 1—2 порядки вище.

Тривале випасання худоби вздовж таких смуг
може призвести до накопичення свинцю у ткани!
нах тварин, а згодом — через трофічні ланцюги —
і в тканинах людини. Є дані про підвищений вміст
свинцю в молоці, якщо сіно було заготовлено без!
посередньо біля автомагістралі з інтенсивністю
руху понад 20 тис. автомобілів на добу.

Свинець інтенсивно накопичується у посівах
поблизу автомагістралі, а надто — в коренепло!
дах і капусті. У соломі, пшениці поблизу автошля!
ху свинцю в середньому в 4, в соломі ячменю — в
10 разів більше. Зниження врожайності у пришля!
ховій смузі внаслідок забруднення становить: зер!
нових — на 20—30%, буряків — на 35, картоплі —
на 47%.

На окремих автомагістралях України з висо!
кою інтенсивністю руху необхідно здійснювати су!
ворий контроль за використанням земельних діля!
нок уздовж них. В окремих випадках, особливо за
відсутності посадок дерев, слід у радіусі до 100 м
відводити санітарно!захисні смуги, в межах яких
не випасати худобу і не збирати врожай.

Послугами автомобільного транспорту (з ура!
хуванням перевезень фізичними особами!підприє!
мцями) скористалися 3,7 млрд пасажирів, що на
7,8% менше від обсягів перевезень пасажирів у
січні!грудні 2008 р. Перевезення пасажирів авто!
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транспортом фізичних осіб!
підприємців зменшилися на 8,9% [9].

До 80 % усіх виробничих шумів
створює автомобільний транспорт.
Поблизу автомагістралей шум дося!
гає 70—75, а біля аеропортів може пе!
ревищувати 120 децибелів. Через це в
будинках, розташованих поблизу
аеропорту, через фокусування звуко!
вої хвилі на поверхню Землі іноді руй!
нується віконне скло, утворюються
тріщини в стінах.

Аналізуючи сучасний етап роз!
витку світового виробництва і експ!
луатації автомобіля, необхідно сказа!
ти, що вплив автомобільного транс!
порту на забруднення навколишньо!
го середовища та на здоров'я людей
зумовлений тим, що:

— діяльність основної маси авто!
мобільного транспорту сконцентро!
вана в місцях з високим показником
населення — містах, промислових
центрах;

— шкідливі викиди від автомобілів
здійснюються в найнижчих, приземних шарах ат!
мосфери, там де проходить основна життє!
діяльність людини;

— відпрацьовані гази двигунів автомобілів
містять висококонцентровані токсичні компонен!
ти, які є основними забруднювачами атмосфери.

Головною ціллю вдосконалення управління
автотранспортною системою є мінімізація впливу
автотранспорту на екологічну ситуацію в державі.
На основі проведеного аналізу стану довкілля в
Україні за 2000—2009 р. [1—10]. нами пропонуєть!
ся деталізувати цілі за рівнями (першого та друго!
го рівнів) та видами (організаційного характеру,
адміністративно!правового характеру, технічного
характеру, роботи з персоналом та щодо покра!
щення стану автодоріг).

Цілі першого рівня:
1. Цілі організаційного характеру.
2. Цілі адміністративно!правового характеру.
3. Цілі технічного характеру.
4. Цілі роботи з персоналом.
5. Цілі щодо покращення стану автодоріг.
Вищенаведені цілі можна деталізувати до цілей

другого рівня:
1.  Цілі організаційного характеру.
1.1. Систематичне інформування населення

про стан екосистеми держави.
1.2. Систематичне інформування населення

про ушкодження екосистеми держави залізнич!
ним, автомобільним та авіатранспортом.

1.3. Розробка, затвердження та доведення до
відома населення схеми руху автотранспорту че!
рез населені пункти.

1.4. Виготовлення та установлення вказівників,
плакатів та схем руху автотранспорту в населених
пунктах, місцях відпочинку та на автотрасах.

1.5. Облаштування автомагістралей загорожа!
ми та переходами для безпеки людей і тварин
згідно нормативних вимог.

2. Цілі адміністративно!правового характеру.
2.1. Притягнення до адміністративної та кри!

мінальної відповідальності винних в ушкодженні
чи забрудненні екосистеми.

2.2. Організація систематичного контролю.
станом здоров'я населення та фауни як наслідків
впливу забруднення екосистеми.

2.3. Доведення до населення та посадових осіб
результатів контролю стану здоров'я.

2.4. Організація систематичного контролю ста!
ну екосистеми держави.

2.5. Доведення до населення та посадових
осіб результатів контролю стану екосистеми
держави.

2.6. Розробка та ознайомлення населення з
нормативами витрат питної води на миття авто!
транспорту.

2.7. Створення мережі станцій техобслугову!
вання на автострадах та в населених пунктах
згідно нормативу.

3. Цілі технічного характеру.
3.1. Покращення технічного стану двигунів ав!

тотранспорту.
3.2. Забезпечення автотранспорту фільтрами

вихлопних газів.
3.3. Регулювання системи запалювання автомо!

більних двигунів.
3.4. Підвищення якості пального.
 4. Цілі роботи з персоналом.
4.1. Підвищення рівня дисципліни водіїв а/т.
4.2. Підвищення кваліфікації водіїв а/т.
4.3. Підвищення відповідальності ремонтного

персоналу.
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Рис. 1. Принципова схема управління автотранспортною
системою держави

Умовні позначення на рисунку: К1, К2, К3 — контроль; З1 — завдання; УД1,
УД2, УДЗ — управлінські дії.
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4.4. Підвищення кваліфікації ремонтного пер!
соналу.

4.5. Систематичний контроль стану здоров'я
водіїв автотранспорту.

4.6. Розробка і впровадження прогресивної си!
стеми стимулювання водіїв, ремонтників та обслу!
говуючого персоналу за бездоганну роботу

5. Цілі щодо покращення стану автодоріг.
5.1. Покращення технічного стану автодоріг
5.2. Приведення розміток автодоріг у відповід!

ність нормативним вимогам.
5.3. Облаштування залізничних переїздів

згідно норм.
5.4. Облаштування пішохідних переходів згідно

нормативних вимог.
5.5. Впровадити паспортизацію міжміських ав!

томагістралей.
Принципова схема управління автотранспор!

тною системою держави, яка забезпечує досягнен!
ня вищенаведених цілей першого та другого рівнів,
представлена на рис. 1.

Схема управління діє наступним чином. Фак!
тори впливу підтримуються на нормативному або
заданому рівні за рахунок контролю К3 і управлі!
нських дій УД3. Параметри автотранспортної си!
стеми підтримуються на заданому рівні З1 за ра!

хунок контролю К1 і управл!
інських дій УД1. Стан екоси!
стеми контролюється К2 і
підтримується на норматив!
ному рівні за рахунок управ!
лінських дій УД1, УД2 і УД3.
Причому управлінські дії УД3
і УД1, підтримуючи фактори
впливу та параметри авто!
транспортної системи на за!
даному або нормативному
рівні, визначають здебільшо!
го стан екосистеми, а уп!
равлінські дії УД2 приводять
до додаткового безпосеред!
нього впливу на екосистему
шляхом відновлення її після
ушкоджень.

У табл. 1 згруповані по!
казники екосистеми та наве!
дено можливі управлінські
дії, які забезпечують досяг!
нення вищеназваних цілей
першого та другого рівнів
задля дотримання державної
екологічної безпеки.

Проведемо оцінку мож!
ливості досягнення цілей
щодо мінімізації впливу авто!
транспорту на екологічну си!
туацію в державі. Органи уп!
равління державою та регіо!
нами здійснюють значну ро!
боту щодо покращення еко!
логічного стану держави та

зменшення забруднень навколишнього середови!
ща. На сьогоднішній день розроблено та впровад!
жується низка програм, більшість цілей, визначе!
них вище, досягається. Не досягаються або дося!
гаються неповною мірою такі цілі: систематичне
інформування населення та посадових осіб про
стан екосистеми держави та про ушкодження еко!
системи залізничним, автомобільним, водним та
авіатранспортом; забезпечення автотранспорту
фільтрами вихлопних газів; підвищення рівня дис!
ципліни водіїв автотранспортних засобів; розроб!
ка і впровадження прогресивної системи стимулю!
вання водіїв, ремонтників та обслуговуючого пер!
соналу за бездоганну роботу; покращення техніч!
ного стану автодоріг; облаштування залізничних
переїздів згідно норм та інші.

Аналізуючи ситуацію, чому не досягаються
вказані цілі, можна зазначити таке.

1. Інформованість органів управління та на!
селення. Для систематичного інформування на!
селення і посадових осіб про стан екосистеми не!
обхідно задіяти систему моніторингу стану еко!
системи на рівні регіонів. Це задача органів місце!
вого самоврядування і вона може бути вирішена
негайно, бо всі передумови для цього в регіонах
створені: визначені точки контролю, є відповідні
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Таблиця 1. Можливі управлінські дії на автотранспортну систему
з метою підтримки належного рівня екобезпеки держави
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прилади, є технічний персонал, який володіє ме!
тодикою контролю екосистеми, ведеться відпов!
ідна звітно!аналітична документація. Епізодично
результати контролю лягають на стіл керівникам
областей та населених пунктів. Бракує тільки си!
стемності та систематичності в роботі відповід!
них органів управління. Великим недоліком в цьо!
му питанні є відсутність інформованості населен!
ня регіонів, що приводить іноді до соціальних збу!
рень.

2. Відсутність фільтрів вихлопних газів авто!
мобілів. Ця проблема неоднозначна. Не на всі ав!
томобілі потрібно встановлювати фільтри. В лег!
кових автомобілях достатньо правильно відрегу!
лювати систему запалювання, тоді шкідливі вики!
ди будуть зведені до мінімуму. Фільтри потрібно,
в першу чергу, встановлювати на вантажний авто!
транспорт, який працює в населених пунктах. Це
все буде збільшувати експлуатаційні видатки на
транспорт. Але виходу іншого немає. За здоров'я
людей і екосистеми потрібно платити.

3. Підвищення дисципліни водіїв автотранс!
порту. Вирішення цієї проблеми не вимагає яки!
хось додаткових витрат. Потрібен систематичний
контроль та негайна реакція на порушення з боку
системи управління підприємствами та з боку ДАІ.
Потрібна також широка гласність про порушен!
ня, винуватців та наслідки. Цю проблему потрібно
вирішувати в рамках держави невідкладно. Додат!
кові витрати тут будуть мінімальні.

4. Вдосконалення системи стимулювання
транспортного персоналу. Вирішення цієї пробле!
ми вимагає: розробки та вдосконалення відповід!
них нормативів, доведення їх до відома персона!
лу, контроль за дотриманням нормативів, розроб!
ки прогресивної системи стимулювання транспор!
тного персоналу. Тут повинні попрацювати
фахівці з питань нормування та оплати праці.

5. Покращення стану автодоріг. Це питання
дорожньої служби держави та дорожніх служб
областей і великих міст. Для вирішення цієї про!
блеми потрібні значні капіталовкладення, а тому
для цього повинна бути розроблена і реалізовува!
тись загальнодержавна політика, повинні розроб!
лятись та впроваджуватись регіональні програми.

6. Облаштування залізничних переїздів та пе!
реходів. Хоча в цьому плані дуже багато зробле!
но, але, на жаль, ще досить часто отримуємо
інформацію про нещасні випадки на залізничних
переїздах. Руйнується техніка, гинуть люди. Отже,
ми повинні зрозуміти, що в сучасних умовах такі
втрати ніяк не оправдані. Дорожче за життя лю!
дини немає нічого. Тому мусимо заходити не!
обхідні кошти для обладнання переходів не!
відкладно. Це задача загальнодержавних та регі!
ональних органів управління.

ВИСНОВКИ
1. Приведено огляд стану екосистеми держа!

ви, яка зазнає шкідливого впливу автотранспор!
ту.

2. Визначено пріоритетні цілі з деталіза!
цією першого та другого рівнів управління ав!
тотранспортною системою держави, досягнен!
ня яких забезпечить покращення стану екоси!
стеми.

3. Визначено можливі управлінські дії на авто!
транспорт та навколишнє середовище для досяг!
нення поставлених цілей.

4. Здійснено оцінку реалізації заходів, необ!
хідних для забезпечення мінімізації впливу авто!
транспортної системи на стан екосистеми держа!
ви. Визначено заходи, які можна реалізовувати з
мінімальними витратами матеріальних і грошових
коштів і які доцільно реалізовувати в першу чер!
гу.

Отже, для розв'язання екологічних проблем
на автотранспорті необхідно системно та комп!
лексно здійснювати заходи, грунтуючись на
пріоритетних цілях, контролі факторів впливу,
стану автотранспортної системи та стану екоси!
стеми.
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