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Одним з шляхів раціонального і максимально прийнятного за всіма критеріями 
підбору варіантів картографування шумового режиму є дослідження на моделях. 
 

Сьогодні все частіше на найперше місце виступають питання за-
безпечення акустичного комфорту середовища мешкання Людини. 
Особливе значення при цьому здобувають питання охорони навко-
лишнього середовища і, зокрема, захист міських забудов від шумового 
забруднення. Шум, створюваний безліччю різноманітних джерел, ней-
мовірним образом забруднює урбанізований простір сучасних міст, 
негативно позначається на здоров'ї і психологічному стані їхніх жи-
телів, найчастіше є причиною психічних розладів і соціально-
побутових конфліктів. У деяких умовах шум розглядається як серйоз-
на небезпека, але навіть незначні перевищення його припустимих 
рівнів, що зустрічаються повсюдно, наприклад, у житловому будинку 
внаслідок низьких звукоізолюючих якостей перекриттів, стін, перего-
родок, призводять до чітко вираженого стану акустичного дискомфор-
ту [1]. Значні рівні звукового тиску згідно з ГОСТом 12.0.003-74* кла-
сифікуються як шкідливий (та навіть небезпечний) виробничий фак-
тор. Нормування цих рівнів сьогодні в Україні здійснюється низкою 
нормативних документів [2-6]. Порушення цих норм зовсім неприпус-
тиме та призводить до порушень нормального життєвого циклу Люди-
ни, а також до багатьох різних хвороб [7, 8]. 

Таким чином, слід визнати, що сьогодні все частіше на перше 
місце виступають питання забезпечення акустичного комфорту сере-
довища мешкання Людини. Така проблема повинна вирішуватися сис-
темою екологічного менеджменту – частиною загальної системи 
адміністративного управління, що включає організаційну структуру 
планування, розподіл відповідальності, методи і процедури, процеси та 
ресурси для розробки, упровадження, реалізації, аналізу і підтримки 
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екологічної стратегії. Питання боротьби з шумом органічно 
вплітаються в таку систему, що затверджено на законодавчому рівні 
[9]. Стаття 24 Закону України [9] твердить про необхідність захисту 
населення нашої держави від шкідливого впливу акустичних ви-
промінювань.  

Дуже важливою рисою сучасності є наближення до всесвітніх 
стандартів, що являє собою найважливішу вимогу щодо входу нашої 
держави в Європейську Співдружність. Слід відзначити, що система 
сучасного екологічного менеджменту заснована на стандартах серії 
ІSO 14000, і є інструментом управління, що дозволяє організації будь-
якого розміру чи типу керувати впливами її діяльності, продукції чи 
послуг на навколишнє середовище. Система екологічного менеджмен-
ту уможливлює структурований підхід до постановки екологічних 
цілей і задач, їхньому досягненню і декларуванню того, що вони були 
досягнуті. ІSO 14001 – центральний стандарт серії, що визначає вимо-
ги для такої системи, підлягаючої сертифікації згідно європейським 
нормам. Необхідно помітити, що вищевказаний стандарт не є 
технічним. Він не встановлює допустимі рівні шуму і не визначає тех-
нологічні міри зниження негативного впливу шуму на людей та 
довкілля. Стандарт ІSO 14001, скоріше, визначає деякі процедури і 
призначає визначених осіб для контролю за їх виконанням. Первинний 
Екологічний Огляд (ІER), згідно такому стандарту, це – систематична 
ідентифікація і документація істотних негативних впливів (чи по-
тенційних впливів), зв'язаних безпосередньо чи побічно з діяльністю 
організації, її продукцією і послугами. Він пропонує послідовні стадії 
огляду, представлені на рис.1. 

У відповідності з концепцією зразкового будівництва Німеччини, 
наприклад, говориться: «будівничі споруди необхідно розташовувати, 
будувати, змінювати та підтримувати в схоронності таким чином, щоб 
це не носило загрози громадській безпеці та ладу, особливо для життя 
та здоров’я» [10].  

Отже, проблема акустичного дискомфорту населення та 
робітників промислових підприємств – проблема всесвітня, вона не-
минуче постає перед людством на певному етапі техногенного розвит-
ку суспільства (рис.2). 

Найсприятливіші умови для рішення задач містобудівної акусти-
ки створюють експерименти з використанням моделювання як одного 
з найбільш ефективних і економічних методів дослідження, що дозво-
ляє проводити їх в умовах, максимально наближених до реального. 
Моделювання є метод дослідження складних процесів на моделях із 
застосуванням методів теорії подоби при постановці й обробці експе-
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рименту. Достоїнство експериментальних досліджень на моделях – 
здійснення фізичних спостережень на основі ідеальних умов, що не-
можливо забезпечити в натурі. Не слід забувати, що мова йде про 
складніші дифракційні процеси на території міської забудови, де бу-
динки, дерева, рельєф місцевості викликають несподівані ефекти, що 
важко піддаються математичному опису. 

 

 
 

Рис.1 – Алгоритм рішення складної екологічної ситуації в житлових масивах міст 
 

Ухвалення рішення органами виконавчої влади  
про проведення державної екологічної експертизи  

(згідно із ст.14 і 47 Закону про екологічну експертизу) 

 

Вибір виконавця державної екологічної експертизи 

Виконання попередньої оцінки і проекту висновку  
державної екологічної експертизи 

Обговорення проекту висновку з незалежними експер-
тами і громадськістю 

Узгодження проекту з органами  
санітарно-епідеміологічного нагляду 

Затвердження висновку державної екологічної експерти-
зи Державним Управлінням екології і природних ре-

сурсів області 

Впровадження і виконання заходів висновку державної 
екологічної експертизи, їх наступний контроль 
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Рис.2 – Принципові стадії робіт в області боротьби з акустичним забрудненням довкілля 
та забезпечення акустичного комфорту населених місць (та впровадження відповідності 

міжнародного стандарту ІSO 14001 в цій області) 
 

Наші дослідження суттєво розширили сферу застосування різно-
манітних методів моделювання в акустиці [11]. Було виконано ком-
плекс фундаментальних робіт, спрямованих на вдосконалення засобів 
акустичного моделювання та їх найефективніше використання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ПРОДУКТІВ ГОРІННЯ  
ВОГНЕЗАХИЩЕНОЇ ДЕРЕВИНИ 
 

Наводяться результати визначення токсичності продуктів горіння деревини обро-
бленої вогнезахисною просочувальною композицією ДСА-1 та ДСА-2. Показано, що 
деревина, оброблена такими композиціями, відноситься до помірно небезпечних матері-
алів. 
 

Оброблення деревиною приміщень набуває все більшого значен-
ня, особливо громадських споруд і транспорту. Тому згідно з [1] пе-
редбачається захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних 
факторів пожежі. У будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім буди-
нків V ступеня вогнестійкості, на шляхах евакуації не дозволяється 
застосовувати будівельні матеріали з високою пожежною небезпекою. 
Оброблення засобами вогнезахисту суттєво впливає на поширення 
полум’я, дозволяє набагато зменшити димоутворювальну здатність та 
тепловиділення. 

Згідно з ГОСТ 12.1.004-91 [2] одним з основних небезпечних фак-
торів пожежі (НФП), що впливають на людей, є токсичні продукти 
горіння. Під час виникнення пожежі вплив токсичних продуктів горін-
ня може значно випереджувати дію інших НФП (підвищену темпера-
туру оточуючого середовища та відкрите полум’я). Тому показник 
токсичності продуктів горіння увійшов як один з основних показників 
пожежної небезпеки будівельних матеріалів. 

Статистичні дослідження [3] свідчать, що  понад 70%  загальної  


