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розвитку регіонів, отримували фінансову, консультативну та наукову підтримку. 
Таким чином, Польща за короткий період часу досягла суттєвого розвитку своїх 
територій, не тільки вдало здійснивши заплановані реформи, а й побудувавши 
міцну систему нормативно-правового регулювання відповідних змін. 

До країн, в яких успішно пройшло становлення та розвиток Агентств 
регіонального розвитку відносяться також і Естонія, Болгарія та Угорщина. 

Регіональний розвиток повинен базуватися на механізм державного 
регулювання співвідношень, який матиме в своєму складі реалізацію державних 
програм розвитку окремих регіонів, залучення іноземного капіталу, пільгове 
кредитування. Це забезпечить економічну самостійність регіонів. Основою 
регіонального розвитку має стати самостійність регіонів у встановленні 
перспективних цілей та спроможності фінансування заходів щодо їхньої реалізації, 
перш за все за рахунок власних коштів. 

У розвинутих регіонах необхідна підтримка господарських ініціатив, 
формування системи стимулів для їхнього закріплення. Для депресивних регіонів 
потрібна участь державних органів влади в програмах з створення вільних робочих 
місць, здійснення заходів щодо фінансової підтримки й забезпечення соціальних 
стандартів життя суспільства. 

Реформи регіонального розвитку мають відбуватись одночасно із змінами в 
системах інститутів, до того ж саме зміни неформальних норм поведінки населення 
сприяють дії нових нормативно-правових актів. Основними елементами розвитку на 
основі інституціоналізації мають стати створення та забезпечення ефективного 
функціонування багатьох інститутів, зокрема, відносин держави з регіонами, 
контрактних відносин, фінансових інституцій, державного регулювання тощо. 

Таким чином, інституціональні основи відіграють важливу роль у 
регіональному розвитку країни, оскільки вони спрямовані на захист прав власності 
та виконання договорів, правил та механізмів, які забезпечують формування 
правових, економічних та управлінських механізмів стимулювання розвитку 
регіонів.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОЦІНКА СТАНУ ОЗЕЛЕНЕННЯ 
М. ЗАПОРІЖЖЯ 

Іванова А.О.,студентка 3 курсу 1 медичного факультету 
Шаравара Л.П, ас. кафедри загальної гігієни та екології 

Запорізький державний медичний університет,Україна 
 
Актуальність. Атмосфера міст та інших населених пунктів систематично 

забруднюється різними домішками. У повітря викидається значна кількість диму, 
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попелу, сажі і газів при спалюванні різного роду палива на промислових 
підприємствах, у житлових і громадських будівлях, у двигунах автомобілів, а також 
при виробничих процесах хімічної, металургійної, текстильної й інших галузей 
промисловості. Забруднення атмосферного повітря завдає величезної шкоди: гинуть 
рослини, знижується врожайність сільськогосподарських культур, знищується цінна 
сировина, витрачаються кошти на очищення повітря, а також збільшується 
захворюваність населення [1].  

Мета роботи: Визначити основні функції та значення зелених насаджень для 
промислового міста та їх роль у поліпшенні екологічного стану навколишнього 
середовища. 

Отримані результати: Однією з головних функцій зелених насаджень у 
промисловому місті є зменшення запиленості атмосферного повітря. Кількісні 
показники забруднення повітря знаходяться у залежності від розмірів озелененої 
території і ступеня густоти посадок. У повітрі великого парку з густими 
насадженнями пилу менше, ніж у повітрі такого ж великого парку, але з 
розрідженими посадками. Листя дерев і чагарників є гарним акумулятором пилу. 
Навіть у зимові місяці, коли дерева позбавлені листя, вони мають велике 
пилозахисне значення. Однак дослідження показують, що різні породи дерев і 
чагарників дають далеко не однаковий пилозахисний ефект. Так, наприклад, в’яз 
затримує у 6 разів більше пилу, чим тополя бальзамічна. Знаючи пилозахисні 
властивості рослин, можна відповідним їх розміщенням і підбором порід домогтися 
найбільшого пилозахисного ефекту.  

Також озеленені території здатні збільшувати вологість повітря. Таким чином, 
відносна вологість повітря значно вище серед зелених насаджень, ніж на ділянках 
без насаджень. Різниця в показниках вологості тим більше, чим більший зелений 
масив. [2]. 

Однією з важливих функцій зелених насаджень є зменшення шумового 
забруднення в містах. Одним із ефективних способів зниження шуму на шляху його 
поширення є застосування захисних смуг озеленення. Захисні насадження в містах 
можуть використовуватись як самостійні засоби шумозахисту і разом з іншими 
інженерними шумозахисними спорудами. Зниження рівня шумового забруднення 
довкілля при застосуванні захисних насаджень відбувається внаслідок таких явищ, 
як розсіювання, поглинання і дифракція звукових хвиль. Зелені насадження щільної 
посадки можна розглядати як екранувальний бар'єр на шляху поширення звукових 
хвиль, як напівпрозорий екран, за яким утворюється звукова тінь. Акустичний 
ефект зниження рівня звуку визначають такі фактори як ширина смуги, 
дендрологічний склад і конструкція посадок.  

Коефіцієнт послаблення звуку смугами зелених насаджень (зниження рівня 
звуку на 1 м ширини лісосмуги) дорівнює: 0,08 дБА/м - для декоративних лісосмуг з 
густим, великим листям; 0,25 дБА/м - для щільних лісосмуг; 0,4 дБА/м - для 
спеціальних шумозахисних лісосмуг з щільним змиканням крон дерев і 
заповненням підкронового простору чагарниками. 

При виборі асортименту деревно-чагарникових порід необхідно враховувати 
цілий ряд факторів, які впливають на умови росту зелених насаджень і, відповідно, 
на їх шумозахисну ефективність. Для спеціальних шумозахисних смуг слід 
підбирати одну-дві основні породи дерев, які швидко ростуть, є димогазостійкими і 
мають масивну крону. 
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Також важливим є архітектурно-планувальне значення насаджень. Єдина 
система зелених насаджень міста в сполученні з водоймами пом'якшує весь 
архітектурний вигляд міста, додає йому кольорове розмаїття, ліквідує уявлення про 
«кам'яне» місто. Зелені насадження мають не тільки естетичне, але і психологічне 
значення.  

В ході роботи були досліджені зелені насадження на території промислового 
комплексу та на території учбового закладу. До уваги бралося кілька основних 
показників стосовно кожної окремої одиниці: вид дерева, загальний стан дерева, 
його діаметр, висота, густота крони. Також було оцінено якість утримання зелених 
насаджень.  

Згідно з Наказом Міністерства житлово-комунального господарства № 105 від 
10.04.2006, догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах, бульварах, 
майданах повинен проводитися спеціалізованими підприємствами, організаціями 
зеленого господарства, які укомплектовані спеціальною технікою та механізмами, 
кваліфікованими спеціалістами. Несприятливі умови урбанізованого міського 
середовища призводять до передчасного старіння насаджень і зниження їх 
життєздатності. Догляд за деревами і чагарниками здійснюється протягом року і 
включає:поливання, внесення добрив, вкриття, оприскування крон дерев, догляд за 
ґрунтом, боротьбу з бур'янами, обробку дупел і механічних пошкоджень, 
формування крон дерев і чагарників.» [3]. 

Після аналізу зібраної інформації був підрахований середній рівень 
оксигенації навколишнього середовища у дослідних зонах. Як відомо, в середньому 
одне дерево за добу виробляє 2,5 л кисню, а для підтримки рівня комфорту одна 
людина використовує 0,83л кисню. Але для рослини цей показник залежить від 
багатьох умов, особливо від умов зростання, задовільності стану дерева та його 
біологічного виду. Наприклад, найбільше кисню виробляє тополя звичайна, 
найменше – ясен звичайний. Виходить, що 50 м2 зелених насаджень здатні 
компенсувати кисневі витрати 1 людини в оптимальних екологічних умовах. Що ж 
до промислово-виробничих зон – потрібно не менше 70-100 м2 на одну особу, з 
огляду на фактори, що послаблюють фотосинтетичну активність дерев. Крім того, 
має враховуватися різноманітність видового та родового складу насаджень для 
підтримки балансу ще й побічних складових повітря та середовища загалом. У 
промислових зонах має бути більше листяних порід з широкою однорідною кроною 
і невелика кількість хвойних дерев, бажано поблизу невиробничих будівель. Так, на 
промисловій території м. Запоріжжя виявлена недостатня кількість дерев у цілому, а 
частина тих, що є – знаходяться у незадовільному чи аварійному стані. Однак 
присутнє видове різноманіття листяних порід, що частково компенсує нестачу 
оксигенації повітря.  

На території учбового закладу усі показники в нормі, навколо корпусів 
рівномірно розподілені представники високо- та низькорослих порід, також хвойні 
дерева, кущі та трав’янисті рослини. Було виявлено лише кілька дерев у 
незадовільному стані, жодного – в аварійному. Кількісний і якісний склад зелених 
насаджень добре підтримує баланс кисню та вуглекислого газу у повітрі 
навколишнього середовища.  

Висновки:  
1). На території учбового закладу рівень фактичної оксигенації відповідає 

необхідній, видовий склад зелених насаджень різноманітній. Виявлено кілька дерев 
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у незадовільному стані, жодного – в аварійному. Серед функціональних класів 
видового складу найменше представників пилозахисних порід. 

2). На території промислового комплексу виявлено незадовільний рівень 
оксигенації. 23% дерев знаходяться у незадовільному стані. Та зелені насадження 
характеризується недостатньою кількістю шумозахисних порід. 
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       Неодмінною умовою функціонування будь-якої екосистеми є накопичення 
ресурсів та позбавлення від відходів. Чим менше споживається ресурсів і більше 
виробляється корисної продукції  (за умов високої ефективності процесів утилізації 
відходів), тим тривалішим є рівноважний стан екосистеми. Результати 
господарської діяльності людини на жаль, супроводжуються забрудненням 
навколишнього природнього середовища, породжуючи регіональні та глобальні 
екологічні кризові явища і процеси, що спричиняє потребу в використанні постійно 
зростаючої кількості природних ресурсів.  
      Через об’єми накопичення в Україні відходів її можна віднести до однієї з 
найбільш техногенно-навантажених країн світу. У впроваджені досвіду переробки  
та вторинного використання відходів Україна на декілька десятиліть відстала від 
розвинутих країн Європи. Об’єм щорічного нагромадження відходів в Україні 
становить 500 млн. тон, перевищуючи загальні показники країн Західної Європи з 
населенням близько 400 млн. осіб в 3-3,5 рази. [1] 
      Сучасне поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) характеризується 
значними труднощами. Утворення відходів невпинно зростає з року в рік, тоді як 
значна частина утворених відходів вилучається на полігонах і звалищах, які 
розміщені, та експлуатується неналежним чином. Наслідком цього є негативний 
вплив на навколишнє середовища та здоров’я населення. Недостатність 
інфраструктурного використання і збирання відходів у багатьох населених пунктах 
призводить до не санкціонованого розміщення відходів та пов’язаним із цим 
негативним фактором впливу. [4] 
     В структурі ТПВ переважає органіка і папір. Низький екологічний розвиток 
населення дуже часто призводить до того, що до побутових відходів викидають 
фарби, батарейки, алюмінієвонісцентні лампи і багато чого іншого, що може 
призвести до перенасичення  компосту випла-вленими металами та шкідливими 
компонентами. [4] 
     Звалища твердих побутових відходів (ТПВ), зведених хаотично, збільшують 
негативний вплив на навколишнє середовище та є істотним джерелом його 
забруднення. Відходи, що там розміщенні, зазнають складних хімічних та 
біологічних змін під впливом атмосферних явищ, специфічних умов, що 
формується в сховищі відходів, а також в результаті взаємодії між собою. Це 
призводить до утворення різних сполук, в тому числі токсичних, які негативно 
впливають на їх компоненти. [4] 
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