
міна соціально�економічних
відносин в Україні сприяла ви�
никненню нових видів діяльно�
сті у сфері виробництва това�
рів і надання послуг. Створення
нових робочих місць викликало
нагальну потребу у нових при�
міщеннях. Застаріла, розро�
блена ще на засадах суворого
регламентування нормативно�
технічна документація у галузі
проектування, будівництва і
експлуатації нових і рекон�
струкції існуючих будівель різ�
ного призначення не задоволь�
няє сучасні потреби динаміч�
ного розвитку суспільства. Це
передусім стосується санітар�
них норм і правил, які створю�
валися на концепції нульового
ризику і не враховували еконо�
мічні витрати суспільства з по�
зиції "користь�шкода" [1�3].

Аналіз діючих в Україні нор�
мативно�технічних документів
з будівництва і реконструкції
будинків житлового і громадсь�
кого призначення [4�7] у ча�
стині, що стосується санітар�
но�гігієнічних вимог, свідчить,
що Мінрегіонбуд України орга�
нізував систему розробки, ре�
єстрації і узгодження вказаних
документів, яка дозволяє гнуч�
ко використовувати досвід за�
рубіжних країн, фахівців інших
галузей науки і техніки.

Висока потреба суспільства у
нових приміщеннях і зростання
ціни на землю у великих містах
примусили проектантів і архі�
текторів використовувати під�
земний простір для розміщен�
ня об'єктів різного призначен�
ня, у тому числі громадського.

Уряд Москви, наприклад, за�
конодавчо прийняв спеціальну
програму розбудови столиці
[8], в якій передбачено викори�
стання підземного простору
для розміщення об'єктів гро�
мадського призначення. Про�
грама розрахована на велику
перспективу і спрямована на
створення і використання но�
вітніх будівельних технологій,

обладнання і матеріалів. Не�
від'ємною частиною програми
є створення нормативно�тех�
нічної документації, підготовка
відповідних фахівців, у тому чи�
слі за кордоном.

Мета дослідження. Врахо�
вуючи сказане вище, ми поста�
вили на меті проаналізувати
стан санітарно�епідеміологіч�
ного забезпечення проекту�
вання, будівництва і експлуата�
ції нових і реконструкції існую�
чих об'єктів громадського
призначення при їх розміщенні
під землею.

Для досягнення цієї мети
необхідно вирішити наступні
задачі.

1. Проаналізувати з санітар�
но�епідеміологічних позицій
зарубіжну і вітчизняну законо�
давчу і нормативно�технічну
бази з використання підземно�
го простору для суспільних по�
треб.

2. Вивчити технологічні та
об'ємно�планувальні рішення
при розміщенні об'єктів гро�
мадського призначення під зе�
млею для встановлення пріо�
ритетності факторів ризику для
здоров'я людини при її трива�
лому або тимчасовому перебу�
ванні у таких приміщеннях.

3. Обґрунтувати пріоритетні
напрямки наукового пошуку з
удосконалення критеріїв гігіє�
нічної оцінки факторів ризику,
що виникають при проектуван�
ні, будівництві та експлуатації
об'єктів громадського призна�
чення у підземному просторі.

Результати дослідження.
Історія використання підзем�
ного простору людиною для
різних потреб, у тому числі для
проживання, сягає давнини.
Прикладами підземного будів�
ництва минулого є стародавні
міста Каппадокія у Турції (місто
розташоване на восьми під�
земних поверхах і розраховане
на 50 тисяч чоловік), Чуфут�Ка�
ле і Мангуп�Кале у Криму,
підземні храми Індії; печери
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Києво�Печерської лаври та ба�
гато інших поселень.

Стародавні підземні споруди
(штучні і природні печери,
землянки, ями, катакомби,
склепи) датовані пізнім палео�
літом та неолітом. Найбільш ві�
домою на території Росії є "Ка�
пова печера" на Уралі. До цього
періоду відносять також знай�
дені могильники на Кавказі та
Алтаї. Ашельським часом дато�
ваний грот Кій�Коба у Криму.
На півночі Туркменістану знай�
дено 5 печерних міст. На Камі, у
витоків річки Білої, булгари збу�
дували підземне місто�лабі�
ринт, яке використовували для
проживання та захисту.

Останнім часом в Україні сут�
тєво змінилося ставлення до
використання земельних,
енергетичних, матеріальних і
трудових ресурсів. Особливо
це стало помітним у великих мі�
стах. Неймовірно зросла вар�
тість землі й енергоресурсів.
З'явилася необхідність створю�
вати багатофункціональні ком�
плекси, в яких поєднуються
житло, офісні приміщення, тор�
гово�розважальні та інші об'єк�
ти громадського призначення.
Торгово�розважальні об'єкти
вимагають розміщувати їх у
місцях проживання, накопичен�
ня або шляхів переміщення ве�
ликих контингентів населення.

Незважаючи на позицію гігіє�
ністів соціально�економічні мо�
тиви у ліберальному суспіль�
стві призвели до широкого ви�
користання підземного про�
стору для розміщення не тільки
тунелів, метро, об'єктів цивіль�
ної оборони, паркінгів, а й ма�
газинів, ресторанів, барів, фіт�
нес�клубів, аптек, гральних за�
лів, кінотеатрів, плавальних ба�
сейнів, навіть стоматологічних
поліклінік. 

У світі відомо дуже багато
підземних споруд різного
призначення — від виробничих
цехів до громадських центрів,
спортивних залів і навіть жит�
лових приміщень. Архітектори і
будівельники США, Франції,
Англії, Італії накопичили чима�
лий досвід в освоєнні підзем�
ного простору. У США з питань
підземного розміщення об'єк�
тів різного призначення вида�
ється спеціальний журнал, на�
друковані десятки монографій.

У багатьох країнах, у тому чи�
слі й в Україні, успішно функ�
ціонують спеціальні лікарні для
лікування хворих з неспецифіч�
ними захворюваннями легень в
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умовах соляних шахт [9, 10].
Якщо будівельні норми і пра�

вила, діючі в Україні, якоюсь мі�
рою містять вимоги до викори�
стання підземного простору
для розміщення об'єктів жит�
лового і громадського призна�
чення [4�7], нормативна доку�
ментація санітарно�епідеміо�
логічного характеру [1�3] прак�
тично обходить цю проблему.
Органи й установи санітарно�
епідеміологічної служби Украї�
ни не мають належного науко�
вого забезпечення при прове�
денні державної експертизи
об'єктів підземного розташу�
вання. У ДБН В.2.2�11�2002.
[11] взагалі не йдеться про
розміщення підприємств по�
бутового обслуговування у
підземному просторі, хоча ре�
альна практика великих міст
знає дуже багато прикладів та�
кого використання.

Використання підземного
простору вимагає корегування
законодавства з землекори�
стування. Треба визначитися
чітко з поняттями "земельна
ділянка", "земля", "ґрунт".
Незважаючи на те, що в Украї�
ні немає вільного ринку купів�
лі�продажу землі, у період
довгострокової оренди зе�
мельної ділянки родючий шар
ґрунту може перетворитися на
товар, особливо при ритті кот�
ловану для підземного будів�
ництва. З санітарно�епідеміо�
логічних позицій важливо виз�
начитися з можливістю вико�
ристання цього ґрунту для ви�
рощування декоративних і
сільськогосподарських рослин
або для будівництва різного
призначення. Ґрунт, що вийма�
ється з котловану, може бути
біологічно, хімічно і радіоак�
тивно забрудненим.

Сучасні підземні будинки
можна класифікувати за приз�
наченням, глибиною закладки
та освітленням. З санітарно�
епідеміологічних позицій слід
вирізняти підземні об'єкти жит�
лового, промислового і гро�
мадського призначення.

В Україні підземні житлові
споруди не проектуються і не
будуються. Хоча у повоєнні ро�
ки значна кількість населення
вимушена була мешкати у "зе�
млянках" та підвальних примі�
щеннях. Останніми роками у
великих містах багатьох країн
широко використовуються
підземні споруди для розмі�
щення об'єктів громадського
призначення: виставкових за�

лів, музеїв, клубів, спортивних
залів, тирів, магазинів, пла�
вальних басейнів, громадських
центрів, адміністративних бу�
динків і центрів, поштових від�
ділень, різних майстерень,
бань, пральних, банків, ательє,
комбінатів побутового обслу�
говування, торгово�побутових
центрів, станцій і тунелів
підземного транспорту, вокза�
лів, гаражів, стоянок, транс�
портних центрів тощо.

Підземні об'єкти промисло�
вого призначення не розгляда�
ються у цій публікації.

За глибиною закладки під�
земні будинки і споруди поділя�
ються на напівзаглиблені, мілко
заглиблені (не глибше 10 м від
денної поверхні) та глибокої за�
кладки (глибше 10 м).

Підземні об'єкти проектують з
освітленням: боковим, природ�
ним, що забезпечується вікна�
ми з приямками, внутрішніми
двориками тощо; з верхніми
зенітними ліхтарями через світ�
лопрорізи чи ліхтарі у покрівлі; з
комбінованим природним, у то�
му числі з світлопроводами та
розсіювачами; цілком з штуч�
ним освітленням [12].

Проте при розміщенні гро�
мадських об'єктів у підземному
просторі треба враховувати, що
життєдіяльність усього живого
на Землі, у тому числі й людини,
залежить від природних умов
освітлення, співвідношення
тривалості дня і ночі. Ці зовніш�
ні сигнали є найсуттєвішими
для синхронізації добових і річ�
них фотоперіодичних ритмів
життєдіяльності людини [13].

Розуміння важливості фото�
біологічних процесів для жит�
тєдіяльності людини [14, 15]
ставить питання про необхід�
ність штучної компенсації від�
сутності опромінення людини
сонячними променями під час
тривалого перебування у під�
земному просторі. 

Прикладом раціонального
використання архітектурно�
планувальних прийомів і засо�
бів штучного освітлення є піра�
міда Лувра у Парижі (архітек�
тор Йо Мінг Пей, світлодизай�
нер Клод Енгл). Збудована із
скляних деталей піраміда за�
безпечує природне освітлення
підземного холу, а металогало�
генні лампи зі спектром "хо�
лодного світла", розміщені по
периметру піраміди, слугують
не тільки джерелом додатково�
го освітлення, а й елементами
дизайнерського рішення.
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Невідповідність природного
освітлення у приміщеннях
об'єктів громадського призна�
чення підземного розміщення
згідно з вимогами ДБН В.2.5�
28�2006 [16] у сучасних умовах
може бути компенсованою тех�
нічними засобами. Світова
промисловість освоїла вироб�
ництво економічних ламп, які
дозволяють практично на 100
відсотків відтворити спек�
тральний склад сонячного про�
міння, що проникає до земної
поверхні, від ультрафіолетово�
го (250�420 нм) і видимого
(420�760 нм) до інфрачервоно�
го випромінювання (0,760�
2000 мкм). Штучні джерела ос�
вітлення характеризуються
кольоровою температурою,
яка вимірюється за шкалою
Кельвіна і визначає колір види�
мого світла (чорний, червону�
ватий, голубуватий, білий) та
такі поняття, як холодне та те�
пле світло. Вони також харак�
теризуються індексом переда�
чі кольору: чим він більший,
тим ближча передача кольору
штучного світла до природного
сонячного (максимальне зна�
чення індексу 100). Створені
джерела освітлення з індексом
передачі кольору понад 90, то�
му немає проблеми у забезпе�
ченні сприйняття людиною за
відсутності прямого або відби�
того сонячного випромінюван�
ня всіх природних кольорів і
відтінків [17]. Самостійною за�
дачею для дизайнерів може бу�
ти використання різних прийо�
мів (штучних вікон, кольорових
рішень огороджувальних по�
верхонь, декоративних рослин,
світлових пейзажних панелей
тощо), щоб уникнути негатив�
ного суб'єктивного почуття лю�
дини від перебування у підзем�
ному просторі.

Базима Б.А. у монографії [18]
досить детально розглядає пи�
тання про психофізіологічне
значення кольору для психіки і
здоров'я людини.

О.Л. Підгорний, І.М. Щепето�
ва, О.В. Сергейчук та ін. пока�
зали, що існують технічні мо�
жливості забезпечувати при�
родним освітленням примі�
щення, які не мають світлопро�
зорих огороджень [19].

Більшість діючих в Україні са�
нітарних норм і правил [1�3] не
дозволяє розміщувати основні
житлові і робочі приміщення під
землею. Це передусім пов'яза�
не з неможливістю або обме�
женістю забезпечення природ�

ного світлового режиму. Гігієні�
сти вважають, що обмежувати
нормовані рівні інсоляції у жит�
лі, розроблені у 1960 роки, не�
бажано, бо тоді страждає пси�
хофізіологічний, психоемоцій�
ний, бактерицидний, антирахі�
тичний вплив прямого соняч�
ного проміння на найбільш
вразливі контингенти населен�
ня (дітей, старих та хворих лю�
дей). Вважається, що чим біль�
ше інсоляції, тим краще. Ма�
буть, з цим пов'язане те, що
внормованою є лише мінімаль�
но необхідна величина трива�
лості інсоляції [20]. Хоча добре
відомо, що на території України
квартири, які орієнтовані на за�
хід і північний захід, особливо у
багатоповерхових будинках,
перегріваються. Люди виму�
шені застосовувати різні мето�
ди сонцезахисту та витрачати
енергію на кондиціонування
або провітрювання. Ігнорують�
ся також наукові дані, отримані
в останні 10�15 років, що ульт�
рафіолетове випромінювання
сонця є суттєвим джерелом
ризику виникнення мела�
номних і немеланомних форм
раку шкіри [21, 22]. Виникла
необхідність обмежувати ек�
спозицію людей відносно цьо�
го природного канцерогенного
фактора.

Щодо бактерицидної дії ульт�
рафіолетових променів соняч�
ного світла, то створено штучні
джерела, які випромінюють у
найбільш ефективному (з точки
зору бактерицидності) діапа�
зоні 254 нм. Такі джерела ши�
роко використовуються у си�
стемах вентиляції та кондиціо�
нування для знезаражування
різних мікроорганізмів [21], у
тому числі у пристроях рецир�
куляційного типу.

Питання забезпечення пра�
цівників при недостатньому
природному освітленні профі�
лактичним ультрафіолетовим
опроміненням вирішене у тео�
ретичному та практичному

планах досить ґрунтовно [23�
25]. 

Як бачимо, сучасними техніч�
ними засобами можливо ком�
пенсувати всі потенційні нега�
тивні наслідки для здоров'я не
тільки відвідувачів, а й праців�
ників за відсутності або недо�
статності природного сонячно�
го освітлення у приміщеннях,
розміщених під землею.

При використанні підземного
простору для розміщення
об'єктів громадського призна�
чення основною гігієнічною
проблемою є забезпечення
відповідного повітрообміну і
якості повітря у зоні перебу�
вання людей. До традиційних
джерел забруднення повітря у
наземних будинках і спорудах
можуть додатися радон та до�
чірні продукти його розпаду
[26�28], волога з огороджу�
вальних конструкцій, продукти
життєдіяльності грибків. Якщо
у наземних будівлях, навіть за
наявності контрольованого по�
вітрообміну [29], не забезпечу�
ються 25�65% необхідного
об'єму повітря, то у приміщен�
нях підземного простору ці
процеси майже неможливі без
використання технічних засо�
бів. Ось чому основну увагу
треба приділити науковому
обґрунтуванню повітрообміну у
таких приміщеннях. На жаль,
діючі в Україні нормативні доку�
менти [30] не дають остаточно�
го вирішення цієї проблеми.
Останніми роками багато уваги
приділяється нормуванню по�
вітрообміну за вмістом вугле�
кислого газу у зовнішньому і
внутрішньому повітрі [31]. Не
виключено, що для контролю
над станом повітря у паркінгах
(особливо підземних) в якості
основного гігієнічного крите�
рію оцінки треба використову�
вати не тільки концентрацію
СО, NOx, вуглеводнів, сажі,
бензолу, бенз(а)пірену, фор�
мальдегіду тощо, а і СО2, бо су�
часні стандарти на викиди від
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автотранспорту приділяють
значну увагу і цій речовині [2�
6]. Верховна Рада України
прийняла законопроект
№ 8477 "Про внесення змін до
Закону України "Про деякі пи�
тання ввезення на митну тери�
торію України транспортних
засобів" (щодо реєстрації)
[32]. Цим Законом остаточно
підтверджено, що з 01.01.2006
реєстрацію легкових автомобі�
лів, автобусів та сідельних тя�
гачів, які не відповідають нор�
мам Євро�2, в Україні буде
заборонено. Без усякого сум�
ніву, треба удосконалювати
методики розрахунку повітро�
обміну у приміщеннях, особли�
во розміщених у підземному
просторі. Напрямком такого
удосконалення є використання
міжнародного досвіду у цій га�
лузі знань [33].

У зв'язку з тим, що природна
вентиляція об'єктів, розташо�
ваних у підземному просторі,
майже неможлива, є підстави
думати, що у випадку неефек�
тивної вентиляції з механічним
спонуканням всі комплекси
факторів, які пов'язані з "син�
дромом хворих будівель" [34] у
підземному просторі, будуть
наявними ще більше.

Окрім сказаного на увагу за�
слуговує проблема викори�
стання будівельних полімерних
матеріалів в об'єктах гро�
мадського призначення під�
земного розташування не тіль�
ки з точки зору хімічної де�
струкції за звичайних мікроклі�
матичних умов, а також, що
більш важливо, у випадку
можливої їх трансформації при
горінні [35]. При цьому можуть
бути використані методи обме�
ження за якістю та граничною
насиченістю полімерного ма�
теріалу [36, 37]. Не виключено,
що необхідно застосовувати і
методи об'ємно�планувально�
го та інженерно�технічного ха�
рактеру, як це вимагається
протипожежними нормами і
правилами щодо видалення
диму у підземних паркінгах [7].

Забезпечення відповідного
повітрообміну у підземних при�
міщеннях вимагає спеціальних
засобів підготовки повітря: від
приливно�витяжної вентиляції
до кондиціонування. Шилкін
А.А., Губернський Ю.Д. та Ми�
ронов А.М. [38] показали, що на
різних етапах підготовки пові�
тря воно втрачає свою іонізова�
ність і не відповідає вимогам СН
2152�80 [39]. Водночас нашими
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дослідженнями [40, 41] показа�
но, що у підземних приміщен�
нях можуть створюватися умо�
ви, коли підвищені рівні радону і
дочірніх продуктів призводять
до створення підвищених рівнів
іонізованості повітря. Свого ча�
су було науково обґрунтовано,
що високі [42] і низькі рівні іоні�
зованості повітря [43] мають
суттєве гігієнічне значення для
оцінки повітряного середовища
перебування людини. Були на�
віть запропоновані методи оп�
тимізації якості повітря закри�
тих приміщень, у тому числі
розміщених під землею [44, 45].
У Росії підвищену і знижену іоні�
зованість повітря віднесено до
шкідливих виробничих факто�
рів, які потребують регламента�
ції [46].

Численними публікаціями по�
казано, що екранування будь�
яким шляхом простору трива�
лого перебування людини від
природного геомагнітного по�
ля Землі може негативно впли�
вати на функціонування майже
всіх систем організму людини,
визивати десинхронози [47],
які чутливі до компенсуючої дії
штучного електричного поля
(2,5 В/м, 10 Гц) [48]. Не виклю�
чено, що такі десинхронози
можуть знижувати здатність
адаптаційних механізмів до дії
інших факторів оточуючого се�
редовища. У Російській Феде�
рації фахівцями ряду науково�
дослідних установ розроблено
санітарно�епідеміологічні нор�
ми і правила [49], якими вста�
новлюються гранично допусти�
мі рівні ослаблення геомагніт�
ного поля на робочих місцях, у
житлових і громадських будів�
лях і спорудах.

Враховуючи, що технологія
будівництва підземних споруд
пов'язана з широким викори�
станням залізобетонних та ме�
талевих конструкцій, є підстави
вважати, що простір тимчасо�
вого або тривалого перебуван�
ня людини буде екрануватись і
призводити до зникнення або
суттєвого послаблення при�
родних рівнів геомагнітного
поля Землі. Нам здається, що
вивчення геомагнітного поля
Землі у підземних спорудах яв�
ляє собою наукову проблему,
яка заслуговує на увагу гігієні�
стів. У науковій літературі є по�
відомлення, що штучне ство�
рення у підземному або екра�
нованому просторі будь�яких
складових геомагнітного поля
Землі дає позитивні результа�

ти з компенсації негативної дії
гіпогеомагнітного поля [50].

Проаналізувавши сучасні
технологічні особливості вико�
ристання огороджувальних
конструкцій при будівництві
підземних і заглиблених об'єк�
тів (будівництво котловану з
відкосами та огородженням,
занурення збірно�монолітного
опускного колодязя, огоро�
дження котловану із стальних
елементів з забіркою, шпунто�
ве огородження котловану, мо�
нолітна "стіна у ґрунті", вико�
нання огородження із бурових
паль, огородження котлованів
з застосуванням струменевої
технології та з використанням
функції підсилення фундамен�
тів, конструкції ін'єкційних
ґрунтових анкерів, багатоярус�
не розпірне кріплення котлова�
ну, острівний метод будівниц�
тва під захистом берм, будів�
ництво підземної споруди за
технологією "top�down", комбі�
нований спосіб будівництва
"semy�top�down", створення
протифільтрувальних завіс при
облаштуванні котловану, ство�
рення огороджувальних кон�
струкцій котлованів з контр�
форсами та інші) [51�55], бачи�
мо, що вони стосуються сані�
тарно�гігієнічних проблем (по�
рушення умов функціонування
систем водопостачання, кана�
лізації та поверхневого стоку,
втручання у природу підземних
водних потоків з можливим
підтопленням існуючих підзем�
них споруд — підвалів, техно�
логічних тунелів тощо).

Кіскін Л.К., Чернишев Е.Н.,
Ковиляєв В.М. [56] рекоменду�
ють при проектуванні об'єктів,
що будують з використанням
підземного простору, врахову�
вати гідрогеологічну ситуацію у
місці прив'язки будинку чи спо�
руди. Треба розробляти проект
спорудження дренажної систе�
ми, особливо це стосується за�
будови нових кварталів і мікро�
районів з високим рівнем
підземних вод. Дренажна си�
стема, з одного боку, захистить
споруджуваний об'єкт від над�
мірного зволоження огороджу�
вальних конструкцій, а з іншого
— дозволить знизити рівень
підземних вод і захистити від
неконтрольованого підтоплен�
ня інших споруд. Проектування
дренажної системи виконують
на основі конкретних даних про
гідрогеологічні умови місця бу�
дівництва, ступеня агресивно�
сті підземних вод до будівель�
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них конструкцій, об'ємно�пла�
нувальних і конструктивних рі�
шень будинків і споруд, що за�
хищаються, а також з ураху�
ванням функціонального приз�
начення певних приміщень.
Протикапілярна гідроізоляція у
стінах, обмазувальна та фарбу�
вальна ізоляція вертикальних
поверхонь стін, що контакту�
ють з ґрунтом, здійснюється
незалежно від облаштування
гідроізоляції.

Відсутність прямого сонячно�
го опромінення за умов можли�
вої високої вологості повітря на
об'єктах, розташованих під зе�
млею, створює умови для рос�
ту на поверхнях оточуючих кон�
струкцій різних грибів, які є не
тільки небезпечними для здо�
ров'я людини, а й можуть приз�
водити до руйнування буді�
вельних конструкцій. Ураження
будівельних конструкцій гриб�
ками різного виду (а їх іденти�
фіковано близько 100000) по�
тенційно створює умови для
забруднення повітря примі�
щень спорами та продуктами
життєдіяльності цих біологіч�
них об'єктів, у тому числі токси�
нами з канцерогенними вла�
стивостями. У Росії в якості ГДР
забруднення повітря примі�
щень спорами грибків запро�
поновано величину 800 КУО на
1 м3 повітря. Застосування різ�
них хімічних засобів боротьби
(добавок до будівельних мате�
ріалів) з грибками на об'єктах
підземного розміщення може
бути додатковим джерелом хі�
мічного забруднення повітря
приміщення [57].

У багатоповерхових багато�
функціональних комплексах
підземний простір широко ви�
користовується для розміщен�
ня інженерно�технічного устат�
кування (систем холодного та
гарячого водопостачання, вен�
тиляції та кондиціонування,
енергозбереження, джерел
енергопостачання, тригенера�
ційних та дизельних установок

тощо). Директива 89/106 ЄЕС у
галузі будівництва вимагає за�
безпечувати у будинках норма�
тивний рівень шуму і вібрації.
Правда, треба відзначити, що
діючі в Україні нормативи шуму
(СН 3077�84), обґрунтовані
свого часу на принципах поро�
говості і нульового ризику, не
завжди корелюють з нормати�
вами країн ЄЕС. Проте наяв�
ність потужного ростверкового
перекриття підземного просто�
ру, застосування різних систем
шумо� та віброзахисту, раціо�
нальні об'ємно�планувальні рі�
шення з розміщення примі�
щень різного призначення
щодо джерел шуму та вібрації
дозволяють виконати норма�
тивні вимоги за шумом [58, 59]
та вібрацією [60,61].

Висновок
Аналіз світових тенденцій з

використання підземного про�
стору для розміщення об'єктів
громадського призначення та
власний досвід експертизи
проектів висотних багатофунк�
ціональних комплексів дозво�
ляє нам виділити переваги та�
кого архітектурно�плануваль�
ного рішення:

вивільнення площі для озе�
ленення і відпочинку населен�
ня або для розміщення інших
об'єктів громадського призна�
чення;

наближення об'єктів гро�
мадського призначення до
споживачів;

енергозбереження на під�
тримання параметрів мікроклі�
мату у приміщеннях у холодний
і теплий періоди року;

раціональне використання
земельних ресурсів для забез�
печення містобудівних потреб;

захист від шуму, вібрації,
неіонізуючих випромінювань та
інших факторів ризику;

розмежування транспорт�
них і людських потоків;

вирішення архітектурних
задач;

вирішення питань есте�

тичного і санітарно�епідеміо�
логічного характеру (накопи�
чення та транспортування
відходів, товарів, доставка
виробів, транспортування
трупів і т.п.);

військово�стратегічне зна�
чення (таємність, захист від
ураження);

захист від метеорологічних
впливів (нагрівання�охоло�
дження, промерзання, вітру,
снігу, дощу, пилу тощо).

Але при підземному розмі�
щенні об'єктів громадського
призначення виникають гігіє�
нічні проблеми, які потребу�
ють науково�дослідного вирі�
шення. При цьому необхідно

удосконалити критерії гігі�
єнічної оцінки параметрів мі�
кроклімату (температури, від�
носної вологості та швидкості
руху повітря, негативної радіа�
ції тощо) та повітрообміну
залежно від призначення при�
міщення та технології його ви�
користання;

науково обґрунтувати вза�
ємне розміщення місць забору
свіжого та відпрацьованого по�
вітря;

дослідити накопичення ра�
дону та продуктів його розпаду
у підземних приміщеннях гли�
бокого залягання;

вивчити закономірності
можливого взаємного впливу
об'єктів підземного і наземно�
го розміщення за пріоритетни�
ми факторами ризику фізично�
го, хімічного і біологічного по�
ходження;

розробити рекомендації з
безпечного у санітарно�епіде�
міологічному відношенні нако�
пичення і видалення рідких і
твердих побутових відходів;

розробити гігієнічні реко�
мендації з використання ґрун�
ту, що видаляється у процесі
будівництва;

провести санітарно�епіде�
міологічне вивчення технологій
будівництва, пов'язаних з мо�
жливим впливом підземних
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dard'and'technical documentations, sanitary
standards and rules and scientific information on
the hygienic provision of design, building and
exploitation of the underground structures for

public purpose the prior directions for the scientif'
ic research have been formulated. They are
directed on the improvement of the criteria for the
hygienic assessment of the conditions for a
human stay in the underground space.
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водних потоків; 
дослідити питання штучно�

го освітлення і вибору кольоро�
вого та дизайнерського рішен�
ня боротьби з негативним ста�
вленням людини до замкнутого
простору;

проаналізувати інформа�
цію щодо наслідків тривалого
перебування людини в екрано�
ваному просторі без природ�
ного освітлення та фонових
рівнів факторів, пов'язаних з
сонячною активністю.

Кінцевою метою наукових
досліджень має бути розробка
санітарних норм і правил з про�
ектування, будівництва та
експлуатації підземних об'єктів
громадського призначення.
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