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виробництва, трудовим і науково-технічним потенціалом, накопиченим 
національним багатством. 

У випадку морегосподарського потенціалу приморської території можна 
говорити про сукупну здатність секторів і галузей економіки, що становлять 
морегосподарський комплекс приморської території, здійснювати виробничо-
економічну діяльність, задовольняти запити населення та забезпечувати сталий 
розвиток морської діяльності держави. 

Важливість сталого розвитку та росту морегосподарського потенціалу регіонів 
підкреслюється в Морській доктрині України на період до 2020 року. У цьому 
документі під морським потенціалом України розуміється сукупність сил і коштів 
держави й можливостей їх використання для реалізації національної морської 
політики. А основою морського потенціалу є Військово-морський флот, органи 
морської прикордонної охорони державної прикордонної служби, цивільний 
морський флот, а також інфраструктура, що забезпечує їхнє функціонування та 
розвиток, морську господарську й військово-морську діяльність держави. Причому 
останню складову інфраструктуру саме і визначає морегосподарський потенціал 
приморських територій України. 

Потрібно підкреслити, що морегосподарський потенціал, будучи основою 
економічної міці, не відразу демонструє її. Його розвиток, а найчастіше і створення 
вимагає наявності відповідних умов і можливостей, а також багаторічної 
концентрації сил і коштів держави на реалізацію довгострокових програм і 
проектів, з використанням і державно-приватного партнерства, і інших способів і 
організаційних форм стимулювання сталого розвитку приморських територій і 
прибережних зон у цілому. Комплексна оцінка морегосподарського потенціалу 
приморських територій дасть можливість виявити сильні та слабкі сторони, 
намітити цілі, шляхи та перспективи розвитку приморських територій як 
найважливіших економічних і геостратегічних регіонів країни. 
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Актуальність.Аналіз літературних джерел за останні двадцять років 

дозволив визначити тенденцію до збільшення кількості автотранспорту в 
багатьохкраїнах світу [1, 2, 3].За даними ООН станом на 2013 рік перше місце в 
світі за кількістю автомобілів на 1000 мешканців належить– Монако  (899),  друге - 
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США (809), третє – Ліхтенштейн (796). Україна займає 83 місце (158) в цьому 
переліку. В різних регіонах нашої країни показник кількості автомобілів на 1000 
мешканців суттєво відрізнявся: за даними AUTO-Consulting в 2012 році був 
найбільшим у м.Києві (343),друге та третє місця з відривом майже в 100 одиниць 
поділили Київська (255) та Запорізька (246) області. Далі розташувались 
Дніпропетровська (203), Донецька (179) та Херсонська (164) області.Це є причиною 
того, що забруднення атмосферного повітря вихлопними газами автотранспорту 
розглядається як одна з найгостріших економічних та екологічних проблем для 
багатьох міст України.  

Методи. Для аналізу використано офіційні статистичні дані загальних 
обсягів викидіввід пересувних джерелта за окремими інгредієнтами (оксид вуглецю, 
оксид та діоксид азоту, діоксид сірки,метан, вуглеводні, альдегіди, сажа) в 
атмосферне повітря України і Запорізької області; розраховані показники 
захворюваності населення з класу хвороб органів дихання.  

Результати.В Україні в 2013 р. загальний обсяг викидів шкідливих речовин 
в атмосферне повітря становив 6719,8 тис.т, у тому числі від пересувних джерел та 
виробничої техніки – 2424,7 тис.т, тобто 36%. За кількістю шкідливих викидів від 
пересувних джерел та виробничої техніки найвищі показники були у Києві (215,8 
тис.т),Дніпропетровській(203,3 тис.т), Донецькій(198,4 тис.т), Одеській (138,6 
тис.т), Харківській (118,2 тис.т),Полтавській(110 тис.т)  та Запорізькій(107,1 тис.т.) 
області. 

Поряд з тим,питома вага викидів від пересувних джерел коливалась від 12% 
- в Донецькій, до 93% - в Чернівецькій області, та дорівнювала 87% - у Києві, 84% - 
в Одеській, 62%- Полтавській,36% - в Харківській,  30 % - в Запорізькій, 18% - в 
Дніпропетровській області. 

Аналіз динаміки викидів від пересувних джерел в атмосферне повітря 
Запорізької області за 2009-2013 рр. показав, що їх доля у загальній кількості 
викидів по Україні стабільно збільшується. І якщо в 2009 році доля викидів 
складала 3,9% (99,7 тис.т) від загальних викидів по Україні (2514,8 тис.т), то у 2013 
р. цей показник дорівнював близько 4,4% (107,1 тис.т) загальних викидів по Україні 
(2424,7 тис.т).  

Максимальні значення викидів були зафіксовані в 2011 році, мінімальні – в 
2009  та дорівнювали за обсягами викидів (маx/min): діоксиду сірки – 1196,7 т / 
997,1 т;  діоксиду азоту - 12254,6 т / 10514,9 т; метану – 362,4 т / 327,8 т; оксиду 
вуглецю – 83579,6 т / 75044,8 т; оксиду азоту – 86,4 т / 78,3 т; сажі – 1289 т / 1014,3 
т;  неметанових сполук – 13155,6 т / 12120,3 т; всього – 111928,2 т / 99723,3 т; крім 
того діоксиду вуглецю – 1410,6 тис.т  / 1232,6 тис.т. Найбільша кратність 
перевищення середньообластного рівня викидів позначених речовин складала в 
м.Запоріжжі (від 9 до 11 разів), в м.Мелітополі, (від 1,9 до 4,7 рази) та в 
м.Бердянську і Пологівському районі (від 1,3 до 2,8 рази). 

Викиди від автотранспорту в Україні складали  2182,2 тис.т  (90 %) з 
загальної кількості викидів від пересувних джерел. Вихлопні гази автотранспорту 
містять велику кількість (понад 200) різних хімічних сполук – продуктів повного і 
неповного згорання палива. Серед цих сполук особливий інтерес з гігієнічної точки 
зору становлять: оксиди вуглецю, азоту та сірки, метан, вуглеводні, альдегіди, сажа, 
аерозоль свинцю. Оксиди азоту беруть участь у фотохімічних реакціях і є 
вихідними продуктами для утворення ще більш токсичних речовин -
фотооксидантів. 
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Аналіз обсягів викидівв атмосферне повітря Запорізької області діоксиду 
сірки, оксиду та діоксиду азоту, оксиду вуглецю, метану, сажі та НЛОС, тобто тих 
речовин, які надходили в повітря і від стаціонарних і від пересувних джерел 
показав, що обсяги викидів оксиду вуглецю (на 8,5 тис.т), сажі (на 1,2 тис.т) та 
НЛОС (на 10,6 тис.т), були значно більшими від пересувних джерел, ніж від 
стаціонарних (Рис.1). 

Слід звернути особливу увагу на те, що серед загальної кількості викидів 
від пересувних джерел на викиди від автотранспорту приходилося 100% викидів 
оксиду азоту, 94,7% - оксиду вуглецю, 92,8% - НЛОС, 76,9% - сажі, 75% - метану, 
72,6% - діоксиду азоту, 66,7% - діоксиду сірки. Інші викиди формувалися за 
рахунок викидів від авіаційного, водного, залізничого транспорту та виробничої 
техніки. 

 
Рис.1. – Порівняльний аналіз викидів від стаціонарних та пересувних 

джерел забруднення в атмосферне повітря Запорізької області в 2013 році. 
В структурі викидів в 2013 р. від пересувних джерелнайбільшу частину 

74,7%  (79985 т) займали викиди оксиду вуглецю, 11,7% (12477,1 т) – неметанові 
сполуки, 10,9% (11707,5 т) - діоксиду азоту, 1,1% (1175,3 т) - діоксиду сірки та 1,2% 
(1289 т) – сажі, 0,32% (351 т) - метану, 0,07% (80,2 т) - оксиду азоту. 

В 2013 році обсяги викидів забруднюючих речовин від автомобілів, які 
знаходилися в приватній власності населення збільшились на 8% (з 63,1% у 2000 р. 
до 71% - у 2013р.) і становили 76,2 тис.т; шкідливі викиди від залізничного, водного 
та авіаційного транспорту склали 9,0 тис.т (9%); від автотранспорту суб’єктів 
господарської діяльності -  21,9 тис.т (20%).  

Викиди діоксиду вуглецю від пересувних джерел складали 1350 тис.т., 
причому більшу частину - 56% (756,3 тис.т) - від транспортних засобів, що 
знаходяться в приватній власності громадян, та по 23%-22%  (302,6 та 291,3  тис.т.) 
– від транспортних засобів суб’єктів господарської діяльності, а також авіаційного, 
залізничого, водного транспорту і виробничої техніки.  

Аналіз токсичних для здоров‘я людини викидів в кг, які утворюються 
внаслідок згорання 1т різних видів пального демонструє, що найбільш екологічно 
безпечним є використання дизельного палива, незважаючи на те, що в ньому 
присутні такі речовини, як діоксид азоту (31,4%) та діоксид сірки  (4,3%). 
Підраховано, що загальна кількість шкідливих речовин буде у 2,5 рази меншою, ніж 
в разі використання інших видів палива.  

Висновки. В Запорізькій області склалася вкрай несприятлива ситуація, бо 
70% викидів (75346,1 т) сформувалися на підставі використання бензину, 20% 
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(21484,5 т) – від використання дизельного палива, 7% (7933,2 т) – від зрідженого 
газу та 2% (1883,7 т) – від стисненого газу.  

Аналіз динаміки та структури викидів автотранспорту в атмосферне повітря 
різних районів Запорізької області дозволяє зрозуміти масштаби забруднення 
атмосфери викидами пересувних джерел, і понад усе, автотранспорту, та визначити 
особливості рівнів захворюваності населення на хвороби системи органів дихання, 
які належать до класу екологічно обумовлених захворювань. 

Динаміка показників захворюваності населення з класу хвороб органів 
дихання за 2009-2013 рр. суттєво  відрізнялась в різних районах області. На фоні 
стабільних показників в м.Бердянську, Василівському, Веселівському, 
Запорізькому, Куйбишевському, Мелітопольскому, Приморському та Якимівському 
районах,  відбулося підвищення рівнів в 1,6 рази (41211,2 на 100000) в 
Великобілозерському, в 1,4 рази (13508,8 на 100 000) в Розівському та в 1,1-1,2 рази 
в К-Дніпровському (21386,2 на 100000) та Чернігівському районах (16951,1 на 
100000). Разом з тим, зафіксовано суттєве зниження показників в 2,2-2,4 рази – в 
Приазовському та Токмацькому районах, 1,4 рази - в м.Енергодарі та Оріхівському 
районах, в 1,2-1,3 рази - в Михайлівському та Новомиколаївському районах, і 
незначне зменшення - в 1,1 раза - в м.Запоріжжі.  

Найвищі середньобагаторічні рівні показників захворюваності були 
зареєстровані в Великобілозерському районі (36167,3±5396,2 на 100000), високі (від 
22134,3 до 19069,3 на 100000) фіксувалися у м.Запоріжжі, м.Енергодарі, 
м.Мелітополі, Василівському, К-Дніпровському, Токмацькому районах; найнижчий 
рівень – в Гуляйпільському районі (9711,6±870,5 на 100000). 

Впродовж 2013 року лабораторіями проведено 13345 досліджень 
атмосферного повітря, в 4,2% виявлені перевищення ГДК. Незважаючи на 
зменшення відсотка нестандартних проб, слід враховувати, що вихлопні гази 
автотранспорту накопичуються у приземному прошарку атмосфери, саме в зоні 
дихання пішоходів, а дуже вузькі вулиці та високі будівлі перешкоджають 
наступному розсіюванню в атмосферному повітрі. Крім того, забруднюються 
рослинність та грунт, прилеглі до доріг, та формуються зони з перевищенням ГДК 
по діоксиду азоту та оксиду вуглецю.   

Для боротьби із забрудненням атмосферного повітря житлових кварталів 
вихлопними газами автотранспорту найбільшу роль має характер планування та 
забудови магістральних вулиць. Ураховуючи екрануючу функцію споруд, набуває 
розвитку зонування забудови кварталів, які межують із магістральними вулицями. 
Прилеглу до магістралі зону рекомендується забудовувати спорудами комунально-
побутового призначення, наступну – малоповерхневою забудовою, третю – 
забудовою підвищеної поверховості, а четверту – дитячими та лікувальними 
закладами. Має значення тип забудови. Так, торцева забудова практично не впливає 
на зниження концентрацій газів, а замкнуті способи забудови доцільно 
застосовувати лише у містах, де переважають сильні вітри (зі 
швидкістю понад 5 м/с).  

Велике значення щодозниження забруднення атмосферного повітря мають 
зелені насадження всередині кварталів, а також озеленення магістральних вулиць. 
Ефект зменшення концентрацій вихлопних газів завдяки зеленим насадженням 
залежить від характеру посадок, рядності дерев та кущів, пори року. 
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На перспективу має значення переоснащення парку автомобілів на 
електромобілі. Останні широко впроваджуються в різних країнах світу, у т.ч. є вже 
деякий досвід щодо використання електромобілів і у нашій країні. 

 Для підвищення якості автомоторних палив потрібна розробка не тільки 
стандартів, що регламентують їхні фізико-хімічні властивості, але й використання 
інших механізмів економічного стимулювання, за допомогою яких з ринку України 
можна було би повністю припинити використання етилованого бензину і 
дизельного паливаіз вмістом сірки більше 0,2%[4,5]. Нагадаємо, що імпорт і продаж 
етилованого бензину в Україні заборонені з січня 2003 року.Етилований бензин 
містить тетраетилсвинець - сильну отруту, яка вибірково вражає нервову систему, 
викликає гострі, підгострі і хронічні отруєння.Згідно з даними Національного бюро 
економічних досліджень США, в результаті заборони використання етилованого 
автомобільного палива, середній рівень вмісту свинцю у крові громадян знизився на 
77%. 

Другим напрямком природоохоронної діяльності в Україні повинно стати 
подальше удосконаленнятехнічної експлуатації автотранспортних засобів. Під цим 
мається на увазі створення розгалуженої мережі підприємств по технічному 
обслуговуванню і ремонту автомобілів, заправних станцій, діяльність яких 
ліцензована чи виробництво яких сертифіковане на основі удосконаленої 
нормативно-правової бази. 
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