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цінностей та культурної спадщини". 

Серед внутрішньо українських документів, які стосуються сталого 

розвитку, слід відзначити Постанову Верховної Ради України "Про Концепцію 

сталого розвитку населених пунктів", при і мім ту ще 1999 року. Мета цієї 

концепції, як у ній проголошено: забезпечення виходу з кризи і створення умов 

для сталого розвитку населених пунктів у період, на який розрахована 

концепція. При чому розрахована вона на досить довгий термін: 15-20 років. 

Цікаво, що тут навіть наведено визначення сталого розвитку – щоправда, лише 

населених пунктів. За цим визначенням, "сталий розвиток населених пунктів це 

соціально, економічно й екологічно збалансований розвиток міських і сільських 

поселень, спрямований на створення їх економічного потенціалу, повноцінного 

життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі 

раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, 

науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного переоснащення і 

реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, 

транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної 

інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, 

збереження та збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини". 

У короткостроковій перспективі стратегічною метою сталого розвитку 

України має стати подолання наслідків криз (зокрема - структурної), що 

розвинулися під час переходу до ринкової економіки та демократичного 

громадського суспільства: судова, земельна й інші реформи.  

Таким чином, найбільша перешкода полягає в тому, що немає 

загальнонаціональної програми (концепції, стратегії) переходу до сталого 

розвитку в Україні. 

 

 

 

 

АНАЛІЗ СТАНУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТА КИЄВА 
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За останні  роки в результаті інтенсивного розвитку виробничої, 

інформаційної та іншої діяльності людини виник новий фактор – 

електромагнітне забруднення навколишнього середовища. Джерелом 

електромагнітного випромінювання в населених пунктах є радіотехнічні засоби 

й електроенергетичне устаткування. Це радіотелевізійні, радіолокаційні станції, 

базові станції стільникового (мобільного), транкінгового, супутникового 

зв'язку, комп'ютери, побутова техніка, електричні повітряні та кабельні лінії, 

трансформаторні підстанції, промислове обладнання тощо.  
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За результатами наукових досліджень з вивчення захворюваності 

населення, що мешкає в районі впливу електромагнітного поля, та 

порівняльного аналізу з контрольним, прослідковується збільшення рівня 

загальної захворюваності населення за рахунок збільшення числа хвороб 

органів дихання, системи кровообігу (гіпертонічна хвороба), нервової системи 

та органів чуття.  

В табл.1 представлено результати дослідження фахівців «Інституту 

громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України». На основі цих даних 

слід сказати, що сучасна електромагнітна обстановка м. Києва створюється за 

рахунок  випромінювань Київського радіотелевізійного передавального центру, 

базових станцій стільникового мобільного зв’язку, радіонавігаційних засобів 

аеропорту «Київ» (Жуляни), радіотехнічних засобів Київського авіаційного 

об’єднання (Київ АВО), метеорологічного радіолокатора («Метеор»), 

радіотехнічних засобів військової частини (РЗ в/ч), ліній електропередачі високої 

напруги (ЛЕП-330).  

 

Таблиця 1 – Результати визначення рівнів електромагнітного забруднення 

та його навантаження на населення адміністративних районів м. Києва 

 
Райони 

м. Києва 

Площа км
2
 Кількість 

об‘єктів 

ЕМВ 

Сумарний 

виміряний 

рівень ЕМВ (за 

межами ЗОЗ) 

В/м 

Загальне 

електромагнітне 

навантаження, 

умовних одиниць 

Шевченківський 27 102 2,53 0,923 

Печерський 19,6 121 0,7 0,91 

Подільський 34 101 1,3 0,6 

Оболонський 110 91 2,2 0,38 

Святошинський 101 83 2,9 0,21 

Солом’янський 40 133 2,39 0,95 

Голосіївський 56 73 2,09 0,22 

Деснянський 148 61 1,9 0,15 

Дніпровський 66,7 71 1,9 0,21 

Дарницький 133 81 1 0,161 

 

Основний внесок в сучасну електромагнітну обстановку міста Києва вносять 

випромінювання базових станцій стільникового зв’язку та Київського телецентру. 

Рівень загального електромагнітного навантаження в м. Києві залежить від 

потужності та кількості джерел ЕМВ. 

Найбільшого електромагнітного навантаження зазнають кияни, які 

мешкають у центральних районах столиці (Шевченківський, Печерський, 

Солом'янський, Подільський), унаслідок підвищеної концентрації розміщення 

базових станцій стільникового зв'язку. Це пов'язано з тим, що основна частина 

населення м. Києва працює або проїжджає через центральну частину міста і для 

безперебійної роботи мобільних мереж встановлено додаткові базові станції 

стільникового зв'язку. Така залежність спостерігається і в іншим українських 

містах. Загальне ЕМ навантаження на райони м. Києва представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Карта-схема електромагнітного забруднення адміністративних 

районів м. Києва 
 

Отже, рівень електромагнітного забруднення окремих адміністративних 

районів міста Києва, залежить від розмірів (площа, км
2
) адміністративних 

районів, кількості та потужності радіотехнічних та електроенергетичних 

об’єктів та засобів, що розміщені на території даного району. Найбільший 

внесок в загальне електромагнітне забруднення створюють радіотелевізійні 

центри та базові станції стільникового мобільного зв’язку, під впливом яких 

знаходиться переважна частина населення міста. Електромагнітне 

випромінювання, що створюється радіонавігаційними засобами аеропортів, 

радіотехнічними засобами, має відносно локальний характер розповсюдження 

та впливу на населення і має місце в тих районах, де ці засоби розташовані.  

Для створення безпечних умов життєдіяльності населення в місцях  

перевищення допустимого значення необхідно застосовувати інженерно-технічні, 

санітарно-гігієнічні, містобудівні та інші засоби по зниженню рівня 

електромагнітного випромінювання.  

Лікувально-профілактичні оздоровчі дитячі дошкільні і шкільні заклади, 

будинки для інвалідів і людей похилого віку рекомендується розміщувати на 

ділянках, де рівень ЕМП на 50% нижчий від гранично допустимого для населення. 
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Продукти згоряння органічних палив, у тому числі відпрацьовані гази (ВГ) 

двигунів внутрішнього згоряння, містять різні екологічно небезпечні 

компоненти, у тому числі канцерогенні вуглеводні (КВ), які мають не тільки 

токсичні, а й мутагенні властивості. Серед речовин, які потрапляють в 

оточуюче середовище (ОС), до особливої групи слід віднести з'єднання, які 

характеризуються високою хіміко-біологічною активністю і є гранично 

небезпечними, в першу чергу, для людини. Такі речовини називають стійкими 

органічними забрудниками до яких відносять ряд канцерогенних сполук, у тому 

числі поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ).  

Тому зниження рівнів викидів КВ в ОС і їх знищення є однією з 

найважливіших складових в рішенні екологічних проблем. Федеральне 

відомство по охороні ОС у ФРН, вважаючи на актуальність цієї проблеми, 

сприяло тому, що урядом було сформульовано завдання - найближчими роками 

зменшити викиди БП на 90 %. Аналіз продуктів неповного згоряння палив 
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