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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПРИ НОВОМУ БУДІВНИЦТВІ                                 
ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Анотація 
Вступ. Оцінка впливу на довкілля (ОВД) — важливий правовий інструмент, який 

спрямований на запобігання/мінімізацію шкоди довкіллю, забезпечення екобезпеки, збалансованого 
використання природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської 
діяльності. ОВД є важливим правовим інструментом щодо запобігання наслідків діяльності як 
підприємств, так і планованої діяльності. Це інструмент максимально наближений до стандартів 
Європейського Союзу. ОВД здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону 
довкілля, урахуванням уже наявного екологічного стану, екологічних ризиків провадження 
планованої діяльності, перспектив соціально-економічного розвитку, потужності сукупного 
прямого та опосередкованого впливу на довкілля, зокрема урахуванням існуючих об’єктів.

ОВД це процедура, що передує запланованій господарській діяльності (у даному випадку 
— будівництву чи реконструкції автошляхів) і передбачає виявлення характеру, інтенсивності і 
ступеня небезпеки цієї діяльності на стан довкілля і здоров’я населення. 

Проблематика. Проєкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг є невід’ємною 
складовою діяльності України. Транспортна інфраструктура виявляє значний негативний вплив 
на довкілля, що супроводжується трансформацією екосистем, фрагментацією ландшафтів. Крім 
того, автотранспорт є потужним джерелом забруднення атмосфери, територій та акваторій, 
прилеглих до автодоріг, і шумового забруднення. Проте не варто ігнорувати економічного значення 
автодорожнього сполучення. Саме тому, планування, будівництво та експлуатація автодоріг мають 
вестися відповідно до екологічних норм, а самі норми — забезпечувати мінімізацію впливу мереж 
на довкілля.

Наразі немає чітких практичних рекомендаційних критеріїв щодо визначення шкоди 
довкіллю планованою діяльністю та підготовки звіту з ОВД. Саме тому, важливо постійно 
удосконалювати існуючі методи та визначення екологічних ризиків з метою формування механізму 
оцінки. Застосуванню одного із таких сучасних механізмів оцінки впливу на довкілля присвячене 
дане дослідження. Апробовано використання методу оцінювання рівня екологічних небезпек 
при здійсненні планованої діяльності в будівництві та при реконструкції об’єктів критичної 
інфраструктури

Мета. Апробувати метод оцінювання рівня впливу на довкілля при здійсненні планованої 
діяльності при будівництві та при реконструкції автомобільної дороги. 

Методи дослідження. Загальнонаукові (узагальнення, порівняння, аналізу та синтезу, 
теоретико-методичного обґрунтування); математичної статистики.

Результати. Для кількісного визначення взаємодії між видами діяльності (або групами діючих 
чинників) у ході проекту і компонентами (екологічними характеристиками) довкілля застосовували 
комбінований підхід до оцінки впливу за допомогою удосконаленої матриці Леопольда. Матриця 

http://
https://doi.org/10.36100/dorogimosti2022.26.285
https://orcid.org/0000-0003-4836-1035
https://orcid.org/0000-0001-5596-6193?fbclid=IwAR3sHK99Y2wwdKkcXKIIa93_4EjV1fGGW3kVwb2YwtrFOPih1ViY6LY3kMw


Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994 (Print), ISSN 2786-488X (Online). Dorogi i mosti, 2022. Issue 26

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

286

є таблицею, містить по горизонталі список процесів, які здійснюють вплив на довкілля, при 
реконструкції (ремонті) автомобільної дороги, по вертикалі — критерії та показники впливу на 
довкілля, як характеристики навколишнього середовища. Оцінювач (аналітик, розробник проєкту, 
експерт) може модифікувати матрицю відповідно до конкретних завдань проєкту будівництва та 
реконструкції (ремонту) автомобільної дороги. 

Висновки. Узагальнена функція дозволяє встановити інтегральний показник оцінки 
впливу на довкілля, який є кількісним, однозначним, універсальним показником якості об’єкта, 
що досліджується і може використовуватись як критерій ОВД при будівництві та реконструкції 
(ремонті) автомобільної дороги через свою адекватність, ефективність та статистичну чутливість.

Ключові слова: автомобільна дорога, будівництво, матриця Леопольда, оцінка впливу на 
довкілля, реконструкція.

Вступ

Сучасний розвиток мережі автодоріг можна розглядати як негативний чинник впливу на 
довкілля, оскільки він супроводжується трансформацією екосистем, фрагментацією ландшафтів, 
що, у свою чергу, ускладнює міграції тварин, і як наслідок — зменшення біорізноманіття. Крім 
того, автотранспорт є потужним джерелом забруднення атмосфери, територій та акваторій, 
прилеглих до автодоріг, і шумового забруднення. Проте не варто ігнорувати економічного значення 
автодорожнього сполучення. Національна мережа автомобільних доріг загального користування 
становить 169 652 кілометри. Україна відіграє роль транзитного транспортного мосту, що поєднує 
країни Європи та Азії. Саме тому, планування, будівництво та експлуатація автодоріг мають 
вестися відповідно до екологічних норм, а самі норми — забезпечувати мінімізацію впливу мереж 
на довкілля.

Наразі в Україні діє Закон «Про оцінку впливу на довкілля», який спрямований на 
запобігання/мінімізацію шкоди довкіллю, забезпечення екобезпеки, збалансованого використання 
природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності [1]. 
Оцінка впливу на довкілля (ОВД), згідно цього закону та відповідно до «Угоди про Асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [2] та інших міжнародних зобов’язань 
України — це процедура, що передує запланованій господарській діяльності (у даному випадку 
— будівництву чи реконструкції автошляхів) і передбачає виявлення характеру, інтенсивності і 
ступеня небезпеки цієї діяльності на стан довкілля і здоров’я населення. 

Варто відмітити, що після скасування Закону України «Про екологічну експертизу» 
склалося враження, що словосполучення «ОВНС» (оцінка впливів на навколишнє середовище) 
виведено з нормативного ужитку. Водночас аналіз законодавства показує, що залишились обидва 
терміни: і ОВНС, і ОВД. Зокрема, для подання проектної документації на будівельну експертизу 
обов’язковим є проведення ОВНС (згідно з ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд [3]). До цього документа необхідно додавати екологічний висновок, відповідно 
до нового Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Поняття ОВД є ширшим за ОВНС, 
зокрема і тому, що містить матеріали громадського обговорення, розглядаються альтернативні 
варіанти тощо.

ОВД є важливим правовим інструментом щодо запобігання наслідків діяльності підприємств 
та планованої діяльності. Це інструмент максимально наближений до стандартів Європейського 
Союзу. ОВД здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону довкілля, урахуванням 
уже наявного екологічного стану, екологічних ризиків провадження планованої діяльності, 
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перспектив соціально-економічного розвитку, потужності сукупного прямого та опосередкованого 
впливу на довкілля, зокрема урахуванням існуючих об’єктів. Наразі, немає чітких практичних 
рекомендацій чи критеріїв щодо визначення шкоди довкіллю планованою діяльністю та підготовки 
звіту з ОВД. Саме тому, важливо постійно удосконалювати існуючі методи та визначення 
екологічних ризиків з метою удосконалення механізму оцінки. Застосуванню одного із таких 
сучасних механізмів оцінки впливу на довкілля і було присвячено в рамках даного дослідження.

Основна частина

Питання будівництва та реконструкції доріг досить досконало представлені в роботах 
В.Я. Савенка [4], О.С. Славінської [5], М.Д. Аленіча, В.К. Жданюка [6], Н.В. Смірнової, І.В. Кіяшко 
[7]. Проблематику оцінки впливу на довкілля в своїх наукових працях розглядали В. Сидор [8], 
В.В. Шаравара, О.О. Бондаренко, О.Г. Тарасова [9], І.М. Барна [10].

Оскільки у Законі [1] не надано чітких рекомендацій щодо методик проведення оцінки впливу 
планованої діяльності на довкілля з урахуванням специфіки цієї діяльності, наразі проводиться розробка 
та пошук ефективних методів і методик, які дозволять достеменно оцінити можливий вплив і знівелювати 
дану прогалину. Зокрема, за сприяння WWF, розроблені рекомендації щодо підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля при будівництві та реконструкції автодоріг [11]. Крім того, наразі робочою групою 
Технічного комітету стандартизації (ТК 82 «Охорона довкілля») розроблено державний стандарт 
(«Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Настанова щодо підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля» та «Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливів на 
довкілля»), які знаходяться на узгоджені в ДП «УкрНДНЦ». У розроблених стандартах запропоновано 
підхід до оцінки впливу на довкілля, який ґрунтується на використанні матриці Леопольда [12], цей 
підхід знайшов свій розвиток у роботах [13,14]. Розроблені стандарти передбачають здійснення ОВД 
відповідно до міжнародних вимог. Зокрема, відповідно до ISO 15392:2008 Sustainability in building 
construction — General principles; ISO 21929-1:2011 Sustainability in building construction – Sustainability 
indicators — Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings 
(ISO 21929-1: 2011 Сталість у будівництві будівель — Показники сталого розвитку — Частина 1: Рамки 
для розробки індикаторів та основного набору показників для будівель); ISO 26000:2010 Guidance on 
social responsibility; EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance. 
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Brussels, 10.6.2016. SWD (2016) 203 (Критерії зелених 
державних закупівель ЄС для проектування, будівництва та технічного обслуговування доріг. Робочий 
документ персоналу Комісії. Брюссель, 10.6.2016. SWD (2016) 203). Проте, питання оцінки впливу на 
довкілля при будівництві та реконструкції автомобільних доріг за вимогами сучасного законодавства 
залишається відкритим.

Матеріали та методи дослідження. Загальнонаукові (узагальнення, порівняння, аналізу та 
синтезу, теоретико-методичного обґрунтування); математичної статистики.

Результати досліджень. Особливість запропонованої процедури в тому, що  вона дозволяє 
визначити можливий вплив проєкту на довкілля на початку планової діяльності, кількісно визначати 
зміни впливу на навколишнє середовище та проводити післяпроєктний  моніторинг [15,16].  Для 
кількісного визначення показників ОВД планованої  діяльності з будівництва, експлуатації, 
ремонту, реконструкції дорожньої мережі встановлюють взаємодію між видами планової діяльності 
(або групами діючих чинників) та компонентами довкілля (екологічними характеристиками). Для 
цього застосовують комбінований підхід за допомогою удосконаленої матриці Леопольда та його 
подальше дослідження за допомогою функції Харрінгтона. Кількісна оцінка впливу на навколишнє 
середовище з використанням матриці Леопольда, яка формується у вигляді таблиці, яка містить по 
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горизонталі список процесів, які  здійснюють вплив на довкілля на різних етапах життєвого циклу 
планової діяльності, по вертикалі — критерії та показники впливу на довкілля, як характеристики 
навколишнього середовища.

Порядок проведення кількісної оцінки:
1. Визначити основні виробничі процеси та оцінити їх вплив на навколишнє середовище.
2. Вибір критеріїв оцінки впливу на довкілля.
3. Експертна оцінка вибраних критеріїв.
Застосуємо метод оцінки впливу на довкілля  на прикладі проєкту реконструкції 

автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на 
ділянці км 119+700 – км 124+800 [17]. Основні техніко-економічні показники об’єкта представлені 
у табл. 1.

Таблиця 1 
Основні техніко-економічні показники об’єкту

Показники Кількість, одиниця виміру
Класифікація автомобільної дороги загального користування державна
Вид будівництва / Категорія дороги Реконструкція / І-б
Перспективна інтенсивність руху у приведених до легкового автомобіля 25 930 од/добу
Розрахункова швидкість 110 км/год
Довжина ділянки / Кількість смуг руху / Ширина смуги руху 5,1 км / 4 шт. / 3,75 м
Ширина проїзної частини / Ширина узбіччя / 2 × 7,5 м / 3,75 м
Ширина розділювальної смуги з врахуванням укріпленої смуги узбіччя 3,0 м
Ширина земляного полотна 25,5 м
Верхній шар покриття монолітний цементобетон
Тривалість будівництва 25 місяців

При впровадженні планованої діяльності необхідні два види робіт: підготовчі та будівельні. 
Підготовчі роботи завершуються до початку проведення основних робіт на об’єкті. До підготовчих 
робіт відносять: 

 – вирубка придорожньої порослі та деревних насаджень у кількості 2 984 штук на відстань 
до 30 м від крайки проїзної частини з розчисткою будівельного майданчика під підошвою насипу від 
дрібнолісся та чагарників на площі 13,7 га;

 – влаштування будівельного майданчика;
 – зняття з підошви насипу при поширенні та влаштуванні нового земляного полотна 

поверхневого рослинного шару ґрунту на площі 7,02 га товщиною до 0,8 м;
 – розбирання існуючих споруд з подальшим використання зворотних матеріалів для потреб 

будівництва;
 – перевлаштування та винесення інженерних комунікацій (зв’язку, електропостачання, 

газопостачання, ліній магістральних трубопроводів) за межі будівельного майданчика.
По завершенню підготовчих робіт планується здійснювати такі будівельні роботи;

 – будівництво та розширення земляного полотна для двох додаткових нових смуг 
дорожнього руху;

 – влаштування шарів основи дорожнього одягу почергово для різних напрямків 
дорожнього руху;
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 – влаштування цементобетонного покриття почергово для різних напрямків дорожнього 
руху;

 – влаштування засобів організації та безпеки дорожнього руху, дорожнього облаштування 
та розмітки, електроосвітлення дороги.

Оцінку впливу на довкілля здійснюємо для таких основних процесів стадії будівництва 
автомобільної дороги: підготовка земляного полотна; дорожній одяг; укріплення узбіччя; 
пересічення та примикання, улаштування транспортної розв’язки на ПК 44+50.

Роботи з підготовки земляного полотна включають: розробку ґрунту бульдозером; розробка, 
перекидання та навантаження мокрого ґрунту у котлованах екскаватором; перевезення ґрунту; 
розрівнювання ґрунту при відсипанні насипі в бульдозером; ущільнення земляного полотна котком 
дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу; планування верху земляного полотна і основи 
автогрейдером.

Ефект та переваги від реалізації наведено на рис. 1.

Рисунок 1 — Переваги від впровадження проєкту

Оскільки процедура ОВД достатньо об’ємна, тому в даному дослідженні увага 
сконцентрована лише на критеріях, які характеризують стан повітря. Згідно рекомендацій [14] — 
це критерій «вплив на якість приземного шару атмосферного повітря». Саме тому, першочерговим 
є визначення числових показників забруднення повітря від супутніх процесів при реконструкції 
автомобільної дороги. На дільниці, де будуть здійснюватися підготовчі та будівельні роботи наявні 
неорганізовані джерела забруднення.

Дані про обсяги викиди твердих часток (неорганічного пилу) від використання всіх 
дорожньо-будівельних матеріалів (щебінь, пісок, ґрунт тощо) в процесі виконання планових робіт 
наведено в табл. 2. Процес надходження часток пилу зазвичай відбувається при таких технологічних 
процесах як будування земляного полотна (зняття рослинного шару), відсипка земляного полотна, 
улаштування дорожнього одягу.
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Таблиця 2 
Масові показники викидів твердих часток (неорганічного пилу) при виїмочно-

перевантажувальних роботах за весь період реконструкції
Вид породи з яких утворюється 

неорганічний пил
Потужність 

викиду, т
Вид породи з яких утворюється 

неорганічний пил
Потужність 

викиду, т
РМщебінь 5-10 мм 0,677376 РМщебінь 40-70 мм 0,508032

РМщебінь 5-20 мм 0,677376 РМпісок 1,693440

РМщебінь 10-20 мм 0,677376 РМродючий ґрунт 1,411200

РМщебінь 20-40 мм 0,564480 РМґрунт вийнятий 1,411200

При здійсненні будівельних робіт плануються роботи разового характеру з використанням 
лакофарбових та летких матеріалів. В атмосферне повітря викидаються випари ксилолу, уайт-
спиріту, керосину. У табл. 3 наведено дані щодо викидів забруднюючих речовин при здійсненні 
фарбувальних робіт. У даний показник також враховано кількість забруднюючих речовин, які 
надходили від бітумів та їх сумішей, що були використані під час будівництва.

Таблиця 3
Показники викидів забруднюючих речовин при фарбуванні

Назва забруднюючої речовини Валовий викид, т/рік
Фарбувальний аерозоль 0,00000000
2-метокси-1 метилацетат 0,00175712
Ксилол 0,00153748
Етилбензол 0,00043928
Диметоксиметан 0,00032946

При будівництві можливими джерелами шуму є двигуни легкового та вантажного 
автотранспорту. Допустимі рівні шуму, шумові характеристики основних джерел шуму та 
будівельноакустичних засобів зниження шуму, а також основні вимоги щодо їхнього визначення 
приймають відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», 
«Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів» № 173 від 
19.06.96 (ДСП №173-96). На запланованих роботах було використано 9 одиниць будівельної 
техніки. Показники максимальних рівнів звукового тиску (шумового забруднення) будівельних 
машин і механізмів, наведені в табл. 4. На підставі цих даних нами розраховано інтегральний 
показник рівня шумового забруднення на різних відстанях від джерел шуму, розраховані показники 
представлені у табл. 5.

Отже рівень звукового тиску на будівельному майданчику від джерел шуму складає (60,4–
76,0) дБ, що не перевищує норми на робочих місцях виробництва 65 дБА, на території 85 дБА. 
Проведені розрахунки показують, що при впровадженні планованої діяльності забезпечується 
дотримання нормативних вимог щодо шумового чинника. Таким чином, експлуатація обладнання, 
механізмів, засобів, проведенні процесів для повноцінної експлуатації та робота двигунів 
будівельної техніки не матиме негативного акустичного впливу на довкілля. Вплив на існуючий 
фоновий режим при роботі всіх джерел шуму на об’єкті може розглядатися як незначний. 
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Таблиця 4
Показники максимальних рівнів звукового тиску (шумового забруднення) будівельних машин 

та механізмів, які використовуються при будівництві на проєкті

Найменування транспортного засобу
Показник шуму в розрахунковій 

точці LА макс., дБА
3,0 м 7,5 м

Кран на гусеничному ходу, стріловий РДК-250.2 (ТАKPAF) – 25 т 99,2 91,8
Кран стріловий ГС 5363 – 25 т 93,8 86,4
Кран на гусеничному ходу, електричний МКГС-100 – 100 т 85,1 77,7
Кран на гусеничному ходу, Хітачі КН-180-3, вантажопідйомністю – 40 т 87,3 79,9
Автокран «КАТО» 500 E-3, вантажопідйомністю – 50 т 75,8 68,4
Кран пневмоколісний «ИВАНОВЕЦ» КС-35715, вантажопідйомністю – 
16 т 77,8 72,4

Кран пневмоколісний, вантажопідйомністю – 10 т 77,9 70,5
Бульдозер, потужністю 121 кВт 99,5 92,5
Екскаватор одноківшовий на гусеничному ходу – 0,65 м3 99,2 91,8

Таблиця 5
Інтегральний показник рівня шуму на різних відстанях від джерел шуму

Найменування Відстань від ДШ
до РТ, м

Інтегральний (сумарний) рівень
шуму, дБ

Рівень звукового тиску джерела
шуму (ДШ) з урахуванням
поправки на слух людини

1 98,8
10 76,0
25 70,1
50 65,3
100 60,4

Розраховані величини концентрації основних забруднюючих речовин на межі санітарно-
захисної зони представлені у табл. 6.

Таблиця 6
Показники розсіювання забруднюючих речовин від процесів будівництва автомобільної дороги 

на межі санітарного розриву та на межі захисної смуги відповідно

№ Найменування забруднюючих
речовини

ГДКм.р.

(мг/м3)
Концентрація (Ср) в частках ГДК

на межі сан. розриву (100 м)

Концентрація (Ср) в 
частках ГДК на межі 

зах. смуги (300 м)
1 NO2 0,2 0,27 0,18
2 C 0,15 0,05 0,03
3 CO 5,0 0,02 0,02
4 Бенз(а)пирен 0,00001 0,01 0,02
5 CmHn 1,0 0,02 0,01
6 Пил неорганічний SіО2 70–20 % 0,5 0,08 0,06
7 Пил неорганічний SіО2 > 70 % 0,15 0,38 0,23
8 Ксилол 0,2 0,07 0,05
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Для побудови матриць кількісної оцінки використовували визначені, на підставі експертного 
оцінювання критерії впливу. Матриці будували дотримуючись алгоритму наведеного в [8] та шкали 
для визначення інтенсивності впливу (табл. 7). 

Таблиця 7
Визначення інтенсивності впливу

Підсумкова оцінка критерію (Поц)
Ступінь / інтенсивність впливу

Значення впливу, ωi  Категорія впливу
7 – 13 0 відсутній
14 – 24 1 слабкий
25 – 35 2 середній
36 – 46 3 сильний
47 – 57 4 дуже сильний
58 – 63 5 критичний

У табл. 8 наведено фрагмент кількісної оцінки критерію «Масова концентрація 
забруднюючої речовини у приземному шарі повітря (на межі санітарного розриву)», а в табл. 9 
кількісну оцінку критерію «Інтегральний акустичний вплив у приземному шарі атмосферного 
повітря».

Таблиця 8 
Кількісна оцінка критерію «Масова концентрація забруднюючої речовини у приземному шарі 

атмосферного повітря (на межі санітарного розриву)»

Забруднююча речовина

Екологічний вплив від викидів забруднюючих речовин у приземному шарі 
атмосферного повітря на межі санітарного розриву
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Р З С М Ф Т Ч У Поц ωi

NO2 3 2 3 2 3 3 3 2 38 3

C 2 2 2 2 3 2 2 2 48 2

CO 1 1 3 1 2 2 3 2 26 2

Бенз(а)пирен 3 2 3 3 3 2 3 3 57 4

CmHn 1 1 3 1 2 2 3 3 39 3

Пил неорганічний (PM) SіО2 
70–20 % 2 1 3 2 1 1 3 2 26 2

Пил неорганічний (PM) SіО2 > 70 % 2 2 3 3 3 1 2 2 32 2

Ксилол 2 2 2 2 3 2 3 2 32 2
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Таблиця 9
Кількісна оцінка критерію «Інтегральний акустичний вплив у приземному шарі 

атмосферного повітря»

Відстань до 
розрахункової 

точки

Екологічний вплив від інтегрального (сумарного) акустичного впливу у приземному шарі 
атмосферного повітря
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Р З С М Ф Т Ч У Поц ωi

1 м 3 3 3 2 3 2 3 3 57 4

10 м 2 3 3 2 2 2 2 2 24 2

25 м 1 3 2 2 1 1 2 2 24 2

50 м 1 2 2 1 1 1 1 2 18 1

100 м 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0

200 м 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0

Для кількісного визначення взаємодії між видами діяльності (або групами діючих чинників) 
у ході проєкту і компонентами (екологічними характеристиками) довкілля застосовується 
комбінований підхід до оцінки впливу за допомогою удосконаленої матриці Леопольда та його 
подальше дослідження за допомогою функції Харрінгтона. Приклад матриці Леопольда для оцінки 
впливів на навколишнє середовище при будівництві та реконструкції (ремонті) автомобільної 
дороги на рис. 2. Оцінювач (аналітик, розробник проєкту, експерт) може модифікувати матрицю 
відповідно до конкретних завдань проєкту будівництва та реконструкції (ремонту) автомобільної 
дороги. Взаємодія між впливами та характеристиками процесу реконструкції (ремонту) 
автомобільної дороги фіксується у відповідних клітинах матриці, що позволяє виявити, зв’язки у 
системі. У кожній клітинці матриці може знаходитись одна з двох оцінок: 

 – оцінка, яка відображає інтенсивність впливу (амплітуда); 
 – оцінка, яка є мірою значущості змін в екосистемі (важливість). 

Для визначення кількісної оцінки інтенсивності впливу (амплітуда) значущості змін в 
екосистемі (важливість), для кожного критерію визначаємо бальну оцінку критерію, за допомогою 
допоміжної таблиці.

Розрахунок показників в матриці Леопольда здійснювали згідно нижченаведеного 
алгоритму. 

Інтенсивність впливу (ω) на об’єкти (характеристики) довкілля оцінюється від 0 до 5. Для 
аналізу матриці отримані значення підсумовуються по горизонталі і вертикалі (Σωі) за окремими 
показниками та процесами впливу. Аналіз результатів дозволяє визначити процеси, які найбільше 
впливають, як на окремі компоненти довкілля, так і в цілому. Максимальні отриманні значення 
суми балів у стовпцях, при процесах будівництва та реконструкції (ремонту) автомобільної дороги, 
відповідають найінтенсивнішим впливам. Максимальні отриманні значення суми балів у строках 
відповідають об’єктам (характеристикам) навколишнього середовища, які зазнають максимального 
впливу.
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Після заповнення таблиці розраховують значущість всіх впливів в матриці (γ) за формулою:

де n — кількість значущих клітинок в матриці ( в яких ω ≠ 0).

Загальну силу впливу (Ii) визначають за формулою:

У разі застосування у матриці двох оцінок (амплітуди / інтенсивності і важливості  ̸значущості) 
проводиться ранжування інтенсивного впливу за значимістю змін в екосистемах. При перемноженні 
ваги впливу і значущості змін за компонентами навколишнього середовища отримують агрегований 
показник впливу. Отримані значення підсумовуються по горизонталі і вертикалі матриці. Таким чином 
визначаються найбільш інтенсивні дії і виявляються об’єкти, які є найбільш чутливими і зазнають 
найбільшого впливу. Відношення отриманого значення до максимального Іmах, виражене у відсотках, 
визначає (Ys) рівень локального впливу процесу будівництва та реконструкції (ремонту) автомобільної 
дороги на довкілля або рівень небезпеки для елемента навколишнього середовища. Даний показник 
визначають за формулою: 

Порівняння отриманих результатів проводили на основі даних табл. 10. Узагальнені 
результати представлено в табл. 11. 

Таблиця 10 
Градація інтенсивності сили впливу на довкілля процесів будівництва чи реконструкції 

(ремонту) автомобільної дороги

Інтегральний показник (інтенсивність сили впливу, Y) Градація інтенсивності сили впливу

0,20 – 0 Дуже (надзвичайно) низький

0,37 – 0,21 Низький

0,63 – 0,38 Задовільний (нижче середнього )

0,80 – 0,64 Високий

1,00 – 0,81 Дуже високий (надвисокий)

Фрагмент матриці Леопольда наведено на рис. 2.
Аналіз даних табл. 11 показує, що вплив на якість повітря є задовільним, за виключенням 

впливу інтегрального (сумарного) показника акустичного впливу (шумового забруднення), а також 
додаткової уваги потребує питання контролю викидів забруднюючих речовин на межі захисної 
смуги і твердих часток (пилу). Отже, проведена оцінка впливу на довкілля проєкту «Реконструкція 
автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка» 
показала, що планова діяльність за проєктом майже не здійснюватиме суттєвих впливів на довкілля 
і може виконуватися після доопрацювання зауважень. 

100
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Рисунок 2 — Фрагмент матриці Леопольда для проведення ОВД проєкту «Реконструкція 
автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка»

Таблиця 11
Оцінка впливу на стан атмосфери окремих складових впливу

Ч.ч. Складові впливу на стан атмосфери Значення 
показника Висновок

1 Масова концентрація забруднюючої речовини у приземному шарі 
атмосферного повітря (на межі санітарного розриву), мг/м3 0,497894

Задовільний
(нижче 

середнього)

2 Масова концентрація забруднюючої речовини у приземному шарі 
атмосферного повітря (на межі захисної смуги), мг/м3 0,416654

Задовільний
(нижче 

середнього)

3 Масовий показник викидів твердих забруднюючих речовин (пилу), т 0,472793
Задовільний

(нижче 
середнього)

4 Масовий показник забруднюючих речовин, що виділяються з бітумів 
та фарби, т 0,328059

Задовільний
(нижче 

середнього)

5 Інтегральний (сумарний) показник акустичного впливу (шумового 
забруднення) 0,647582 Високий

Загальний вплив проєкту на стан атмосфери 0,472597
Задовільний

(нижче 
середнього)
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Висновки

Узагальнена функція дозволяє встановити інтегральний показник оцінки впливу на довкілля, 
який є кількісним, однозначним, універсальним показником якості об’єкта, що досліджується і може 
використовуватись в якості критерію оцінки впливу на довкілля при будівництві та реконструкції 
(ремонті) автомобільної дороги через свою адекватність, ефективність і статистичну чутливість. 
Оцінка проєкту «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – 
Царичанка – Кобеляки – Решетилівка» засвідчила, що, у цілому, вплив будівельних процесів на 
якість повітря є задовільним, за виключенням інтегрального (сумарного) показника акустичного 
впливу (шумового забруднення), а також уваги потребує питання контролю викидів забруднюючих 
речовин на межі захисної смуги і твердих часток (пилу).
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ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT FOR CONSTRUCTION  
AND RECONSTRUCTION OF MOTOR ROADS

Abstract 
Introduction. Environmental impact assessment is an important legal instrument that is aimed at 

preventing / minimizing environmental damage, ensuring environmental safety, rational use of natural 
resources, in the decision-making process on the implementation of economic activities. EIA is an 
important legal tool to prevent the consequences of activities of both enterprises and planned activities. 
This tool is as close as possible to European Union standards. EIA is carried out in compliance with the 
requirements of the legislation on environmental protection, taking into account the existing ecological 
state, environmental risks of the planned activity, prospects for socio-economic development, the power 
of the combined direct and indirect impact, including taking into account existing facilities.

An EIA is a procedure preceding a planned economic activity (in this case, the construction or 
reconstruction of roads) and involves determining the nature, degree of danger of this activity on the 
environment and public health

Problem Statement. Projects for the construction and reconstruction of roads are an integral 
part of Ukraine. Transport infrastructure has a significant negative impact on the environment, which 
is accompanied by the transformation of ecosystems, fragmentation of landscapes. In addition, motor 
vehicles are a powerful source of pollution of the atmosphere, territories and water areas adjacent to 
roads, and noise pollution. However, do not ignore the economic importance of road communication. 
That is why, the planning, construction and operation of roads must be carried out in accordance with 
environmental standards, and the norms themselves must ensure minimization of environmental impact.

So far, there are no clear practical recommendatory criteria for determining the environmental 
damage of the proposed activity and the preparation of the EIA report. That is why it is important to 
constantly improve existing methods and definitions of environmental risks in order to form an assessment 
mechanism. This study is devoted to the application of one of such modern mechanisms of environmental 
impact assessment. The use of the method for assessing the level of environmental hazards for the 
implementation of the planned activities in the construction and reconstruction of critical infrastructure 
facilities was tested.

Purpose. To test the method of assessing the level of environmental impact in the implementation 
of planned activities in the construction and reconstruction of the highway. 

Research methods. general scientific (generalization, comparison, analysis and synthesis, 
theoretical and methodological substantiation); mathematical statistics

Results. To quantify the interaction between the types of activities (or groups of acting factors) 
during the project and the components (environmental characteristics) of the environment, a combined 
approach was taken to assess the impact using the improved Leopold matrix. The matrix is a table that 
contains horizontally a list of processes that affect the environment during the reconstruction (repair) of 
the road, vertically — criteria and indicators of impact, as environmental characteristics. The evaluator 
(analyst, project developer, expert) can modify the matrix in accordance with the specific tasks of the road 
construction and reconstruction (repair) project.

Conclusion. The generalized function allows you to set an integral indicator of environmental 
impact assessment, which is a quantitative, unambiguous, universal indicator of the quality of the studied 
object and can be used as an EIA criterion for the construction and reconstruction (repair) of a road 
through its adequacy, efficiency and statistical sensitivity.

Keywords: road, construction, leopold matrix, environmental impact assessment, reconstruction.
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