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11.12. Міські споруди. Будівництво 

У містах переважають споруди трьох типів: виробничі, адміністративні та побутові. Для міського 
будівництва важливим елементом є створення санітарно-захисних зон навколо промислових 
об’єктів. Житлові райони міста намагаються розмістити на відстані від заводів і фабрик, але це 
створює іншу проблему – виникає необхідність будівництва транспортних артерій, які 
забруднюють міське середовище. Екологічне нормування в містобудуванні недосконале і часто 
порушується з суто місцевих міркувань або задля економії коштів. Розташування житлових 
кварталів таке, що не забезпечує достатньої вентиляції або, навпаки, створює постійні протяги. 
Відсутність медико-екологічного контролю при спорудженні житлових та виробничих приміщень 
веде до появи все більшої кількості “хворих” будинків. Люди, які мешкають у них, скаржаться на 
постійну втомленість, дратівливість, депресію. Як правило, “хвороба” будинку пов’язана з 
виділенням з будівельних матеріалів шкідливих речовин. Серйозним забруднювачем повітря в 
побутових та виробничих приміщеннях можуть бути лаки та фарби, складові частини яких при 
висиханні на 50% переходять у повітря. Використання таких матеріалів у розвинених країнах 
світу складає 25 кг/рік на одну людину, а в країнах, що розвиваються, – 45 кг/рік.  

У  XX столітті в містобудівництві почали широко застосовувати азбест. Це волокниста форма 
силікату магнію. Азбест вміщує залізо, кальцій, алюміній; за підрахунками спеціалістів, в містах 
світу вже накопичено до 1000 волокон азбесту на 1 м3 низького повітря. Азбест біологічно дуже 
активний матеріал, його волокна потрапляють в легені та викликають ушкодження тканин. Це 
захворювання отримало свою назву – азбестоз. Хвороба може закінчитись розвитком ракової 
пухлини. У США азбест віднесений до речовин I групи небезпечності. Його кількість в повітрі не 
повинна перевищувати 0,5 мг/м3, що складає приблизно 1000 волокон в 1 м3 повітря. Небезпека 
азбестових впливів особливо велика у зв’язку з відстроченою дією – хвороба розвивається через 
20-40 років після отримання надприпустимої дози. В Україні, на жаль, азбест та азбестоцементні 
вироби (шифер, труби) застосовуються без належного медико-екологічного контролю.  

Промислове будівництво зі шлакоблочних матеріалів, природна активність яких не 
контролюється, призвело до забруднення приміщень радоном. У Великобританії при обстеженні 
населених пунктів знайдено більше 100 тис. будинків (це 0,5% від загальної кількості), в яких 
випромінювання радону перевищувало 200 Бк/м3. У ФРН у 10% житлових будинків вміст радону 
перевищує 80 Бк/м3. В Україні цей показник практично не контролюється. 

  

 

 

 

 

 

 


