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Важливим також є вплив поверхневого стоку з проїзної частини автомобільних доріг. Він 

забруднює ґрунти, ґрунтові води та  поверхневі водойми нафтопродуктами, важкими металами (кадмій, 

свинець і т.д.) а також хлоридами, що використовуються узимку для боротьби з ожеледицею [3].  

Достатньо серйозний вплив експлуатація автомобільної дороги спричиняє на біоту 

придорожнього простору. Крім перешкод для міграції популяцій, вона призводить до порушення у 

них захисних функцій імунної системи, отруєння важкими металами, проявів хронічних токсикозів та 

навіть загибелі. Рослини також зазнають значного негативного впливу, що призводить до порушення 

морфофізіологічних характеристик, деградації та скорочення життя [4]. 

Отже, експлуатація автомобільної дороги спричиняє на всі складові навколишнього природного 

середовища (повітря, воду, грунт,біоту) комплексний багатофакторний вплив, що потребує більш 

детального розгляду для оцінки всіх масштабів забруднення придорожніх екосистем та подальшої 

розробки заходів щодо зниження цього впливу. 
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Атмосферне повітря є одним із найважливіших природних ресурсів. Проблема його 

забруднення є досить гострою в багатьох регіонах України. Рівень забруднення атмосфери 

визначається впливом стаціонарних та пересувних джерел. 

Метою даної роботи є оцінка рівня забруднення атмосферного повітря окремих промислово-

міських агломерацій східної України (м. Дніпро і м. Харків), які характеризуються значним 

промисловим потенціалом. За даними [1] м. Дніпро, наприклад, входить до переліку найбільш 

забруднених міст України.     

Головним джерелом викидів забруднюючих речовин (ЗР) у Дніпропетровській області є 

стаціонарні джерела (більше 80 % внеску) [2]. У Харківській області в останні рокі відзначається 

тенденція до збільшення внеску пересувних джерел у рівень забруднення повітряного басейну [3].   

Для оцінки якості атмосферного повітря мм. Дніпро і Харків були використані дані про 

середньорічні концентрації окремих ЗР за даними моніторингу у 2015 – 2016 рр. [4 – 7]. Рівень 

забруднення оцінювався на основі розрахунку індексу забруднення атмосфери (ІЗА) згідно [8].   

Спостереження за якістю атмосферного повітря у м. Дніпро проводяться за 6 ЗР, у м. Харків – 

за 10. Як показали результати розрахунків, перевищення нормативів у м. Дніпро відзначалось для 

таких речовин, як пил, діоксид азоту і формальдегід, а у м. Харків лише оксид вуглецю. 

http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Ecologia/47253.doc.htm
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Для порівняльної оцінки якості атмосферного повітря мм. Дніпро і Харків були розраховані 

комплексні ІЗА (КІЗА), які враховують 5 одиничних індексів, значення яких є найбільшими. На рис. 1 

наведено діаграму зміни КІЗА для досліджуваних регіонів у 2015 – 2016 рр. Як видно, рівень 

забруднення у м. Дніпро значно вище, ніж у м. Харків. Також, для м. Дніпро значення КІЗА 

залишилось незмінним, тоді як для м. Харків відзначено деяке зменшення КІЗА. 

 

 
 

Рис. 1 – Значення КІЗА м. Дніпро і м. Харків у 2015 – 2016 рр. 

 

Так, згідно з методикою якість атмосферного повітря у м. Дніпро можна класифікувати як 

«забруднена атмосфера», у м. Харків – «слабко забруднена атмосфера». 
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