Метью Джуліот Мпабе Боджонго
Регулювання шумового забруднення церквами відродження та добробут оточуючих
у Камеруні
Шумове забруднення є негативним зовнішнім фактором для добробуту населення. У статті
проаналізовано вплив регулювання шумового забруднення церквами відродження на добробут
оточуючих. Аналіз зосереджується на опитуванні вибірки з 726 респондентів, які не належать до
церков і мешкають у містах Яунде і Дуала у Камеруні. На основі теоретичної та емпіричної
літератури економетричні результати, отримані за допомогою вкладеної логіт-моделі свідчать про те,
що підготовка плану регулювання шумового забруднення церквами відродження дозволяє підвищити
добробут людей, які не належать до церков. Ці люди готові платити 0,889 долара за «регулювання
часу роботи церков», 0,831 долара за «побудову звуконепроникних місць для молитви» та 0,466
долара за «інформування представників церков про негативний вплив шумового забруднення». Для
зменшення шумового забруднення органи державної влади не повинні закривати місця для молитви,
які належать церквам.
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Мэтью Джулиот Мпабе Боджонго
Регулирование шумового загрязнения церквями возрождения и благосостояние
окружающих в Камеруне
Шумовое загрязнение является негативным внешним фактором для благосостояния населения. В
статье проанализировано влияние регулирования шумового загрязнения церквями возрождения на
благосостояние окружающих. Анализ сосредотачивается на опросе выборки из 726 респондентов,
которые не относятся к церквям и проживают в городах Яунде и Дуала в Камеруне. На основе
теоретической и эмпирической литературы, эконометричекие результаты, полученные с помощью
вложенной логит-модели, свидетельствуют о том, что подготовка плана регулирования шумового
загрязнения церквями возрождения позволяет повысить благосостояние людей, которые не
принадлежат к церквям. Эти люди готовы платить 0,889 доллара за «регулирование времени работы
церквей», 0,831 доллара за «построение звуконепроницаемых мест для молитвы» и 0,466 доллара за
«информирование представителей церквей о негативном влиянии шумового загрязнения». Для
уменьшения шумового загрязнения органы государственной власти не должны закрывать места для
молитвы, которые принадлежат церквям.
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