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ДЕКАРБОН1ЗАЦ1Я Д1ЯЛЬНОСТ1 АЕРОПОРТ1В

Наведет результати дослиджень ceimoeux тенденций декарботзацп 
дiяльнocmi aерoпoрmiв. Простежена динамика змин у  политики aерonoрmiв 
стосовно добровильног участи у  програми акредитацИ стосовно викидив 
вуглецю впродовж 2013-2019 роюв. Серед о б ’ектив дослидження -  
аеропорти п ’яти социально-економичних макрорегютв свиту 
(Свропейського, Азийсько-Тихоокеанського, Африканського,
Швтчноамериканського та Латиноамериканського).
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Постановка проблеми та н актуальшсть. Стадий pier обсяп в 
авiацiйних перевезень у с в т  [1] та, зокрема, в Укра!ш [2], 
супроводжуеться збшьшенням показниюв негативних BramiB 
дiядьностi авiацiйних тдприемств, аеропорпв на навколишне 
середовище. Упродовж 2018 року на долю авiацil (авiацiйного 
транспорту та аеропор^в) припадало до 2% загального об‘ему емiсil 
СО2. Незважаючи на тpадицiйно низький показник частки 
аеропорлв (до 5%) у цьому обсяз^ системна iнтегpацiя 
низьковуглецево! полтики (декаpбонiзацiя) в дiядьнiсть аеpопоpтiв 
свиу е актуальною та pеадiзуеться повсюдно.

Для вiтчизняних аеpопоpтiв це завдання найближчого часу.
У сеpпнi 2017 року Кабшетом Мiнiстpiв Укра!ни була 

схвалена Енергетична стpатегiя Укра!ни на перюд до 2035 року 
«Безпека, енеpгоефективнiсть, конкурентоспроможшсть», яка
окреслюе стратепчш оpiентиpи розвитку паливно-енергетичного 
комплексу. У червш 2018 р. затверджуеться план заходiв з pеадiзацil 
етапу реформування енергетичного сектору [3, 4].

2 ©Агеева Г.М.
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У травш 2018 року Кабшетом Мшютр1в Укра!ни схвалюеться 
Нащональна транспортна стратепя Укра!ни на перюд до 2030 року, 
для впровадження яко! повинен бути виконаний комплекс завдань 
за такими основними напрямами: конкурентоспроможна та 
ефективна транспортна система; шновацшний розвиток
транспортно! галуз1 та глобальш швестицшш проекти; безпечний 
для суспшьства, еколопчно чистий та енергоефективний транспорт; 
безперешкодна мобшьшсть та м1жрегюнальна штегращя [5].

Пщвищення р1вня еколопчност ав1ацшного транспорту -  
серед очшувальних результапв виршення завдань напрямку
«Безпечний для суспшьства, еколопчно чистий та енергоефективний 
транспорт».

Сучасш аеропорти мають шфраструктуру, яка стр1мко 
розвиваеться. Як наслщок, з’являються об’екти неав1ацшно! 
д1яльносп, кшьюсть яких збшьшуегься. Усе це призводить до 
збшьшення попиту на електричну та теплову енергда, обсяг якого 
може дор1внювати та перевищувати потреби населених пункпв, 
зокрема, невеликих мют [6].

Анал1з останшх дослщжень i публжацш. Сучасш тенденцй 
розвитку аеропорпв вщдзеркалюе концепщя «мюто -  аеропорт» [7]. 
Ефективне функщонування таких аеропорпв залежить вщ багатьох 
фактор1в, зокрема, мютобуд1вних [8, 9]. Серед них технолопчш 
схеми взаемозв’язюв р1зних вид1в транспорту, планувальш ршення 
комплексу пересадкових вузл1в, архпектурно-планувальний зв'язок 
1з забудовою прилеглих територш, 1нженерне-техшчне забезпечення, 
навшащя та в1зуальне сприйняття, тощо. З одного боку, це 
розширюе спектр послуг, яю можуть бути надаш ав1апасажирам та 
вщвщувачам аеропорту, з шшого, - суттево впливае на р1вень 
енергоспоживання аеропорпв [10].

У 2014 рощ в контекст сталого розвитку ав1ацп була 
розроблена 1ерарх1чна система методолог1чних п1дход1в до 
створення довготривалих прогноз1в та ощнки енергетично! 
ефективност1 ав1ац1йного транспорту та аеропортових комплекшв 
[11].
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Мюце та роль енергетичного менеджменту в реатзаци 
концепцй «мюто -  аеропорт» розглядаються в роботах [10-12]. 
Аеропорти, з точки зору мютобущвно! ситуацп, розглядаються не 
т1льки як наземна частина ав1ащйно! транспортно! системи, але й як 
штучно створеш населен1 середовища, що надають ав1ащйш та 
неав1ац1йн1 послуги. Це дозволило систематизувати аеропорти за 
ознаками мюта (за добовими обсягами пасажироперевезень) та 
класифшувати сертиф1кован1 енергоефективн1 аеропорти за типами з 
подальшим визначенням впливу обсяпв ав1аперевезень та к1лькост1 
ав1акомпанш, що обслуговуються в аеропорту, на р1вень 
енергоспоживання.

У якост1 об’ект1в дослщження були обран1 19 аеропорт1в у 9 
крашах св1ту (Свропейський та Азшсько-Тихоокеанський
макрорег1они), як1 за станом на початок 2014 року мали системи 
енергетичного менеджменту, сертифшоваш незалежними
орган1зац1ями (трет1ми сторонами) на вщповщшсть вимогам 
стандарту ISO 50001:2011 [10, 11]. Це гарантувало використання у 
розрахунках даних про скорочення енерговитрат, яю були офщшно 
п1дтверджен1 органами сертифшацй та оприлюднен1. Дан1 про 
введення стандарту ISO 50001:2011 у макрорегюнах Африки та 
Америщ на розрахунковий перюд були в1дсутн1 [10].

Мета -  дослщити св1тов1 тенденцй впровадження низько- 
вуглецево! пол1тики аеропортами свггу впродовж 2013-2019 рр.

Основш результати. Програма добровшьно! акредитацй 
европейських аеропорт1в щодо впровадження низьковуглецево! 
пол1тики почала д1яти в червн1 2009 рощ. Це надало можлив1сть 
управляти викидами вуглецю за единим стандартом. Упродовж 
першого року дй програми (07.2009-06.2010) викиди вуглецю в 
аеропортах були скорочеш на 56 633 т [13].

У листопад! 2011 року до програми залучилися аеропорти 
Азшсько-Тихоокеанського макрорегюну, в червн1 2013 року -  
аеропорти Африканського макрорегюну. За станом на травень 2019 
року акредитоваш 266 аеропорт1в у 71 кра!ш, я к  входять до складу 
п’яти макрорегюшв св1ту -  Свропейського, Азшсько-
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Тихоокеанського, Африканського, Пiвнiчноамериканського та 
Латиноамериканського.

Ця програма офiцiйно пiдтримуeться або схвалюеться такими 
органiзацiями: International Civil Aviation Organization, United Nations 
Environment Programme, European Commission DG MOVE, DG 
CLIMA; Eurocontrol; European Civil Aviation Conference.

Акредитащя дiяльностi аеропорАв здшснюеться за чотирма 
рiвнями:

1 -  вщображення (оприлюднення результатiв вимiрювання 
слiдiв вуглецю);

2 - скорочення (управлшня вуглецем з метою зменшення 
викидiв вуглецю);

3 - оптимiзацiя (залучення третiх сторiн до скорочення викидiв 
вуглецю);

3+ нейтральнiсть (нейтральшсть вуглецю для прямих викидiв 
шляхом компенсацп).

Саме «р1вень 3+» свщчить про вуглецеву нейтральнiсть 
дiяльностi акредитованого аеропорту.

У 2013 рощ кшьюсть аеропорАв, якi брали участь у 
добровшьно! акредитацii стосовно вуглецю та впроваджували заходи 
щодо скорочення власно! емiсii СО2, досягала 84 (75 -  в Сврош, 9 -  
в Азшсько-Тихоокеанському макрорегiонi). Динамiка змш кiлькостi 
аеропортiв, акредитованих за рiзними рiвнями, для Свропейського та 
Азшсько-Тихоокеанського макрорегiонiв вiдображена на рис.1, 2. 
Серед аеропорАв краш колишнього СРСР тiльки два аеропорта -  
Мiжнародний аеропорт «Рига» (Латвiя) та Мiжнародний аеропорт 
«Вшьнюс» (Литва) беруть участь у програми та акредитоваш за 
«р1внем 1».
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рис. 1. Динамка змт KrnbKocmi aeponopmie, 
акредитованих за разними рiвнями впродовж 2013-2019 рр. 

(Свропейський макрорегiон)

Простежусться стабшьна позищя европейських аеропорпв як 
лiдерiв програми акредитаци (75 аеропорив -  у 2013 рощ, 141 -  у 
2019 рощ), а також позитивна динамша збшьшення кшькост 
акредитованих аеропортiв, зокрема, за «р1внем 3+» (14 аеропортiв -  
у 2013 рощ, 40 -  у 2019 рощ).

У 2013 рощ в Азшсько-Тихоокеанському репош акредитують 
перших дев’ять аеропорпв: 4 -  за «р1внем 1», 4 -  за «р1внем 2», 1 -  
за «р1внем 3». Перший вуглецево-нейтральний аеропорт з’являеться 
в 2015 рощ; за станом на 2018-2019 роки -  за «р1внем 3+» 
акредитоваш шiсть аеропортiв регiону.

У шших регiонах першi, акредитованi за «р1внем 1», 
аеропорти з’являються пiзнiше: у 2014 р. у Африщ (1 аеропорт), у 
2015 рощ у Ившчнш Америщ (1 аеропорт) та Латинськш Америцi 
(1 аеропорт).

За «рiвнем 3+» у 2013 рощ були акредитоваш тшьки 14 
аеропор^в Свропи, тобто 16,7 % загально! кiлькостi акредитованих 
аеропортiв свiту та 18,7 % загально! кшькосп аеропорив
макрорегiону.
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рис. 2. Динамка змт KrnbKocmi aeponopmie, 
акредитованих за р1зними pieHMMU впродовж 2013-2019 рр. 

(Азгйсько-Тихоокеанський макрорегюн)

У 2016 рощ з’являються першi вуглецево-нейтральш 
аеропорти в Азшсько-Тихоокеанському репош (1 аеропорт), у 
Ившчно! Америщ (1 аеропорт -  Dallas-Fort Worth International 
Airport); у 2017 рощ -  у Африщ (1 аеропорт -  Abidjan Port Bouet 
Airport), у 2018 рощ -  у Латинсько! Америщ (1 аеропорт -  Seymour 
Airport).

Динамша змш кшькосп аеропорпв, акредитованих за рiзними 
рiвнями, для макрорегiонiв Африки та Америщ вщображена на 
рис.3-5. Для Африканського репону характерна сама низька 
активнють аеропортiв стосовно участi в програмi акредитаци. За 
станом на 2019 рш акредитованi всього 12 аеропор^в: 7 -  за «р1внем 
1», 4 -  за «р1внем 2», 1 -  за «р1внем 3+» (рис. 3).
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рис. 3. Динамгка змт KmbKocmi aeponopmie, 
акредитованих за разними рiвнями впродовж 2013-2019 рр. 

(Африканський макрорегiон)

Для Ившчноамериканського репону характерна актившсть 
залучення аеропорАв до y4acTi в добровшьно! акредитацп впродовж 
2015-2017 роюв. За станом на 2019 рш акредитованi 39 аеропортiв, 
зокрема, 11 -  за «р1внем 1», 16 -  за «р1внем 2», 11 -  за «р1внем 3», 1 
(Dallas-Fort Worth International Airport) -  за «р1внем 3+» (рис.4).

акредитованих за р1зними рiвнями впродовж 2013-2019 рр. 
(Пiвнiчноамериканський макрорегiон)
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Для Латиноамериканського регюну вiдмiчаeться актившсть 
аеропорлв стосовно добровшьно! участ в nporpaMi акредитаци, 
починаючи з 2017 року, коли з’являються аеропорти, акредитоваш за 
«р1внем 1», «р1внем 2», «р1внем 3» (рис.5). У 2018 рощ за «р1внем 
3+» акредитують Seymour Airport, розташований на Галапагоських 
островах (Еквадор). Станом на 2019 рш акредитованi 20 аеропортiв.

акредитованих за рьзними рiвнями впродовж 2013-2019 рр.
(Латиноамериканский макрорегюн)

Упродовж 2018 року свгтово! обсяг пасажироперевезень 
авiацiйним транспортом склав 8,2 трлн. комерцшних пасажиро- 
километрiв; регулярними авiарейсами перевезено 4,3 млрд. пас.; 
виконано бшя 38 млн. вилепв [1].

За офщшними даними на 01.05.2019 р. 266 аеропор^в, 
розташованих на територи 71 кра!ни свiтy, беруть участь у 
добровшьно! акредитаци стосовно вуглецю та впроваджують заходи 
щодо скорочення власно! емюи СО2 [14]. Частка цих аеропортiв у 
загальному обсязi пасажироперевезень складае бiля 3,6 млрд. пас/рш 
(43,8%).

Розподiл за соцiально-економiчними макрорегiонами свiтy е 
таким: Свропа -  141 аеропорт, Азiатсько-Тихоокеанський регюн -  
54 аеропорта, Африка -  12 аеропорив, Пiвнiчна Америка -  39
аеропорлв, Латинська Америка -  20 аеропорив (рис.6).
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рис. 6. Розподш KmbKocmi aeponopmie, акредитованих стосовно 
вуглецю, за макрорегюнами ceimy

За «р1внем 3+» акредитоваш 49 аеропор™ (18,4 % вщ 266 
аеропорАв), яю забезпечують 9,3% обсягу загальних пасажирських 
перевезень. Вуглецево-нейтральш аеропорти розташованi в рiзних 
за географieю та клiматом зонах, мають pi3Hi показники техшчно! 
оснащеностi, пропускно! спроможностi та рiчного завантаження -  
вщ 0,187 млн. пас. (Seymour Airport) до 71,053 млн. пас. -(Amsterdam 
Airport Schiphol). Макрорегюни також характеризуются рiзними 
кiлькiсними показниками та динамжою залучення аеропортiв до 
впровадження програм декарбонiзацii дiяльностi (таблиця 1).

Частка 40 европейських аеропортiв у загально! кiлькостi 
вуглецево-нейтральних аеропортiв складае 82%, частка 6 аеропортiв 
Азiатсько-Тихоокеанського регiону -  12 %. В регiонах Африки, 
Швшчно! Америки, Латинсько! Америки за «р1внем 3+» 
акредитовано по 1 аеропорту, що складае по 2% вщ загально! 
кiлькостi вуглецево-нейтральних аеропортiв (рис.7).
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Таблиця 1.
Кшьккш показники розподшу вуглецево-нейтральних 

аеропорНв за макрорегюнами св1ту

№
п/п

Макрорегюн 
/ кiлькiсть 
аеропорпв

Приклади
(аеропорт / обсяг аыаперевезень / piK)

1 С вропа/40 Amsterdam Airport Schiphol, Амстердам, 
Нвдерланди / 71 053 157 пас / 2018
Gatwick Airport, Лондон, Великобриташя / 
46 075 400 пас / 2018
Oslo Airport, Gardermoen, Осло, Норвепя / 
28 518 584 пас / 2018
London Stansted Airport, Лондон, 

Великобриташя / 27 996 116 пас / 2018
Antalya Airport, Анталiя, Анталiя, Туреччина 

/26 346 068 пас / 2018
Helsinki Airport -  Vantaa, Гельсшш, 

Фшлянд!я
20 848 838 пас / 2017
Ankara Esenboga Airport, Анкара, Туреччина 

/15 845 878 пас / 2017
Budapest Ferenc Liszt International Airport, 

Будапешт, Угорщина / 14 867 491 пас / 2018
Venice Marco Polo Airport, Тессера, Венещя / 
11 184 608 пас / 2018
Lyon-Saint Exupery Airport, Люн, Франщя/ 
11 037 698 пас / 2018
Stockholm Bromma Airport, Стокгольм, 
ТТТветп я / 2 501 589 пас / 2018

2 Азшсько- 
Тихоокеансь 
кий / 6

Indira Gandhi International Airport, Дел^ 
India / 69 900 938 пас / 2018
Chhatrapati Shivaji Maharaj International 

Airport, Мумбай, Iндiя / 48 877 918 пас / 2018
Kempegowda International Airport, 

Деванахалл^ Iндiя / 33 307 702 пас / 04.2018
03.2019

25



Проблеми розвитку мкького середовища. Вип.1(22) 2019

Продовження таблиц! 1

№
п/п

Макрорепо 
н / шльшсть 
аеропортiв

Приклади
(аеропорт / обсяг авiаперевезень / рк)

Rajiv Gandhi International Airport, 
Хайдарабад, Iндiя / 21 403 972 пас / 04.2018 -  
05.2019

Queen Alia International Airport, Амман, 
Йорданк / 8 400 000 пас / 2018
Sunshine Coast Airport, Маручидор, 

Австралiя / 847 906 пас. / 2017
3 Африка / 1 Abidjan Port Bouet Airport, Абщжан, 

Кот-Д’1вуар / 2 070 000 пас / 2017
4 Ш вшчна 

Америка/ 1
Dallas-Fort Worth International Airport, 
Техас, США / 69 112 607 пас / 2018

5 Латинська 
Америка/ 1

Seymour Airport, Baltra, Galapagos Islands, 
Еквадор / 187 287 пас (2017)

Рис.7. Розподш шлькосп вуглецево-нейтральних аеропорпв 
за макрорегюнами свггу

За оцiнкою консалтингово! компани Skytrax (Великобританiя), 
pi аеропорти не входять до 10 кращих аеропорив свiту за рiвнем 
обслуговування впродовж 2018 року, але декiлька з них серед 100 
кращих аеропорив у вщповщних категорiях за обсягом рiчних 
пасажироперевезень (таблиця 2).
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Таблиця 2.
Вуглецево-нейтральш аеропорти -  представники 100 
______________ кращих аеропорт1в св1ту, 2018 рж [15]

№
п/п Аеропорт

Категорiя 
^ ч н и й  обсяг 

пасажироперев 
езень)

Рейтинг / 
к1льк1сть 

м1сць
у категорп, 

всього
1 Amsterdam Airport Schiphol, 

Амстердам, Шдерланди
Понад 70 

млн. пас
4/10

2 Dallas-Fort Worth 
International Airport, Техас, 
США

60-70 млн. 
пас

9/10

3 Gatwick Airport, Лондон, 
Великобритания

40-50 млн. 
пас

9/10

4 Helsinki Airport -  Vantaa, 
Фшляндгя

20-30 млн. 
пас

5/10

Зразковим прикладом шновацшних пiдходiв до
декарбошзаци дiяльностi е досвiд вуглецево-нейтрального
Amsterdam Airport Schiphol (м.Амстердам, Нiдерланди), який являе 
собою демонстрацшний центр сучасних технологiй сталого 
енерговикористання [16, 17]. Як своерщний символ аеропорту -  
лщеру декарбонiзацii дiяльностi -  знак на товари та послуги 
Програми вуглецево! акредитаци (рис. 8, а) вмщуе графiчне 
зображення висотно! домiнанти забудови саме Amsterdam Airport 
Schiphol (рис.8, б)

Рис.8. Amsterdam Airport Schiphol: 
а -  знак на товари та послуги Програми вуглецево! акредитаци [18]; 

б -  фрагмент забудови [19]

ба
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Особливу увагу слщ придшити й аеропортам, акредитованим 
за «р1внем 3», яю повинш налагодити ст впрацю 3i стороншми 
оргашзащями, якi працюють на територи аеропорту та зацiкавленi у 
скороченш викидiв вуглецю. За станом на 2019 р. таких аеропорпв 
55 (20,7%).

Результати дослщження сшвпращ з пiдприeмствами
готельного бiзнесу -  готелями категори ***** та ****, 
побудованими або реконструйованими впродовж 1994-2012 рр. в 
аеропортах Сшгапура, Китаю, Бахрейну, Канади, Нiмеччини, 
висвiтленi в робот [20].

Вiльна економiчна зона DAFZA у «Dubai International Airport» 
-  ще один приклад вдалого втшення енергетичного менеджменту в 
контекст концепцii «мiсто -  аеропорт». Для цiei зони система 
енергетичного менеджменту була побудована також за напрямком 
неавiацiйноi дiяльностi, що дозволило скоротити споживання 
електроенергii в будiвлях на 8% [10].

Позитивний досвщ впровадження швестицшних проектiв з 
енергозбереження на рiвнi мунiципалiтетiв, накопичений в Украiнi 
впродовж 2000-2019 рр. [21-23], дозволяе поширювати його на 
об’екти неавiацiйноi дiяльностi аеропортiв (адмiнiстративнi, 
громадськi будiвлi, паркшги, логiстичнi центри та iн.).

Висновки:
1. Свiтовi тенденцii добровiльного впровадження 

низьковуглецево! полiтики в дiяльнiсть аеропортв мають позитивну 
динамiку та ощнюються такими кiлькiсними показниками:

- впродовж 2013-2019 роюв загальна кiлькiсть вуглецево- 
нейтральних аеропортiв («р1вень 3+») зросла у 3,5 рази, зокрема, в 
Сврош у 2,9 рази;

- впродовж усього термшу ди програми спостерюаеться стале 
за обсягами скорочення викидiв вуглецю, зокрема, в перюд 07.2017
06.2018 р. вiн дорiвнював 347,026 т;

- за перюд ди програми (07.2009-06.2018) загальний обсяг 
викидiв вуглецю в аеропортах був скорочений на 1393,009 т.

2. Експлуатащя об’ектв неавiацiйноi дiяльностi, кшькють яких 
постiйно збiльшуеться, впливае на зростання попиту на електро- та
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теплоенерпю. Для скорочення енерговитрат в аеропортах щ об’екти 
також стають об’ектами дослiдження та впровадження систем 
енергетичного менеджменту на етапах акредитацп аеропорив за 
«рiвнем 3» та «рiвнем 3+».

3. Для поширення низьковуглецево! полiтики на об’ектах 
неавiацшно! дiяльностi вiтчизняних аеропортiв може бути 
використаний св^ово! досвiд та результати впровадження 
швестицшних проектiв пiдвищення енергетично! ефективностi 
окремих мiст кра!ни (Ки!в, Днiпро, Львiв, Ужгород та ш.).
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Аннотация
Агеева Г.Н.
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОПОРТОВ
Представлены результаты исследования мировых тенденций 

декарбонизации деятельности аэропортов. Прослежена динамика 
изменений в политике аэропортов относительно выбросов углекислого газа 
на протяжении 2013-2019 годов. Среди объектов исследования -  
аэропорты пяти социально-экономических макрорегионов (Европейского,
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Азиатско-Тихоокеанского, Африканского, Североамериканского и 
Латиноамериканского).

Ключевые слова: аэропорт, инфраструктура, окружающая среда, 
низкоуглеродные технологи, декарбонизация

Annotation:
Agieieva G.M.
DECARBONISING THE ACTIVITIES OF AIRPORTS
The steady growth o f  volatile transport volumes in the world, in particular 

in Ukraine, is accompanied by an increase in the negative impact o f  aviation 
enterprises, airports on the environment. Therefore, the system integration o f  
low-carbon policy (decarbonisation) into the operation o f  airports in the world 
is relevant and is being implemented everywhere. For airports in Ukraine this is 
the task o f  the near future.

The purpose o f  the work is to investigate global trends in the 
implementation o f  low-carbon policy by world airports during the years 2013- 
2019.Among the research facilities are airports o f  five socio-economic macro
regions o f  the world (Europe, Asia Pacific, Africa, North America, Latin 
America).Current trends in the development o f airports under the concept o f  
“city-airport" lead to an increase in demand for electricity and heat, the volume 
o f  which equals or exceeds the needs o f  settlements.

Such airports, from the urban planning point o f  view, can be considered 
as artificially created populated areas that provided aviation and non
aeronautical services. It is necessary to implement appropriate energy 
management systems, to asses and control carbon emissions according to 
common standards.

The program o f  voluntary accreditation o f  European airports for the 
introduction o f low-carbon policy began to operate in 2009. During the ten-year 
period, 266 airports in 71 countries o f  the world were involved; total carbon 
emissions at airports was reduced to 1393.9 tons; 49 airports are accredited as 
“carbon-neutral”. The share o f  European airports in the total number o f carbon- 
neutral airports is 82%.

Third-party organizations that work on the territory o f  airports are also 
interested in reducing carbon emissions. They are also involved in the 
accreditation o f  the appropriate types o f  loyalty.

The positive experience o f implementation o f investment projects on 
energy saving at the municipal level, accumulated in Ukraine during 200-2019, 
allows it to be extended to no-aeronautical activities o f  the country's airports 
(administrative, public buildings, parking lots, centers logistics etc).

Key words: airport, infrastructure, environment, low carbon technologies, 
decarbonisation
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