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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 53 с., 1 табл., 2 рис., 5 дод., 43 джерела. 

 

МОНІТОРИНГ, СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ДОВКІЛЛЯ, СУБ'ЄКТИ 

МОНІТОРИНГУ, АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, ВОДА, ГРУНТИ, ВІДХОДИ, 

ЗАБРУДНЮВАЛЬНІ РЕЧОВИНИ, БАЗА ДАНИХ, МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ 

 

Об’єкт дослідження – система моніторингу об'єктів навколишнього 

природного середовища різних рівнів, зокрема регіонального. 

Мета роботи – Підготовка науково-методичного посібника для 

визначення основних понять та розроблення науково обґрунтованих 

методичних основ з питань організації та проведення моніторингу довкілля.  

Методи дослідження – статистичний аналіз, оброблення та аналіз 

отриманих результатів. 

Призначення результатів НДР є визначення порядку проведення 

моніторингу довкілля, умов та засобів, що забезпечують отримання інформації, 

яка має задовольняти потреби органів самоврядування та громадськості у 

екологічній інформації відповідно до вимог Українського законодавства та 

Директив ЄС, зокрема на регіональному рівні. 

Структура науково-методичного посібника побудована за принципом 

належності систем спостережень до об'єктів навколишнього природного 

середовища та у відповідності до територіальних ознак (зони/агломерації). 

Основні розділи Посібника включають інформацію щодо визначення 

умов та засобів, що забезпечують організацію та проведення моніторингу 

довкілля, типового порядку створення систем моніторингу, вимог щодо 

організації проведення моніторингу об'єктів довкілля, зокрема на 

регіональному рівні.  

Зміст Посібника враховує вимоги сучасної законодавчо-нормативної бази 

з питань охорони та моніторингу довкілля досвід європейського союзу, 

особливості надання періодичної екологічної інформації. 

Упровадження результатів роботи полягає у забезпеченні методичними 

основами з моніторингу довкілля фахівців, що працюють за цим напрямом. 

Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6
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ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ, ТА УМОВНИХ ПОЗНАК 

 

У цьому звіті нижче наведені терміни вживаються у такому значенні: 

Автоматизований пост спостережень (АПС) – пункт спостережень за 

забрудненням об’єктів довкілля — комплекс, що обладнаний 

автоматизованими засобами вимірювальної техніки та обладнанням, яке 

забезпечує автоматичну реєстрацію рівня забруднювальних речовин та 

метеорологічних параметрів або регулярний відбір проб атмосферного повітря 

для їх подальшого аналізу та встановлений на фіксованій ділянці відповідної 

території; 

Агломерація – територія з населенням понад 250 тис. осіб, визначена для 

цілей моніторингу та управління якістю атмосферного повітря; 

Викид – будь-яке потрапляння забруднювачів у навколишнє середовище 

внаслідок  будь-якої  антропогенної  діяльності,  незалежно  від  того, чи є воно 

свідомим або випадковим, плановим чи позаплановим, включаючи розлиття, 

викид, закачування, видалення або захоронення відходів, чи через системи 

каналізації без остаточної очистки стічних вод. 

Громадськість – одна або кілька фізичних або юридичних осіб та їх 

асоціації, організації або групи. 

Забруднювач – речовина чи група речовин, які можуть бути  шкідливими 

для навколишнього середовища або для здоров'я людини через свої властивості 

в результаті їх потрапляння у навколишнє середовище. 

Забруднювальна речовина (ЗР) – речовина, яка може бути  шкідливою для 

навколишнього середовища або для здоров'я людини через свою властивість в 

результаті її потрапляння у навколишнє середовище. 

Зона – частина території держави, визначена для цілей моніторингу та 

управління якістю атмосферного повітря; 

Інформаційні ресурси – документи і масиви документів, основні і 

допоміжні масиви даних, що зберігаються в інформаційних системах. 

Компетентний орган – національний орган, визначений в Україні для  

управління  національним реєстром викидів і перенесення забруднювачів. 
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Мережа спостережень – мережа моніторингу довкілля, яка складається з 

сукупності постів спостережень (стаціонарні, автоматизовані, індикативні), 

фіксованих точок відбору проб та аналітичних лабораторій. 

Моніторинг довкілля – система постійних спостережень за елементами 

навколишнього середовища в просторі й часі з певною метою відповідно до 

заданої програми, оцінювання й прогнозування стану природного середовища, 

що є інформаційною основою для управління його якістю. 

Надзвичайна екологічна ситуація – надзвичайна ситуація, за якої на 

окремій місцевості сталися негативні зміни в НПС, що потребують 

застосування надзвичайних заходів з боку держави. 

Орган управління якістю атмосферного повітря – структурний 

підрозділ обласної державної адміністрації, органу виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного 

середовища, що здійснює виконавчу владу на території відповідної зони, або 

Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, міської ради, що 

здійснює функції і повноваження місцевого самоврядування на території 

відповідної агломерації. 

Посібник – науково-методичний посібник з питань проведення 

моніторингу довкілля. 

Пункт спостережень за забрудненням навколишнього середовища (далі 

- пункт спостережень) – комплекс, що включає фіксовану ділянку зі 

встановленими засобами вимірювальної техніки та обладнанням, яке 

забезпечує автоматичну реєстрацію рівня забруднюючих речовин та 

метеорологічних параметрів або регулярний відбір проб для їх подальшого 

аналізу. 

Стічні води – використані  води, які містять речовини або предмети та 

підлягають регулюванню згідно з національним законодавством. 

Суб’єкти моніторингу довкілля – міністерства та відомства, які визначені 

відповідними урядовими рішеннями, орган виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, 

обласні, Київська міська держадміністрація, виконавчі органи міських рад. 
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Суб’єкти регіональної системи моніторингу довкілля (суб’єкти РСМД) – 

установи, організації, заклади, на які згідно з положенням про регіональну 

систему моніторингу довкілля покладаються функції з ведення державного 

моніторингу навколишнього природного середовища в межах території 

означеного регіону. 

Об’єкти моніторингу довкілля - складові навколишнього природного 

середовища та фактори впливу на нього, щодо яких має здійснюватись 

моніторинг. 

 

У цьому звіті наведені скорочення мають такі значення: 

АПС – автоматизований пост спостережень за станом об'єкта 

навколишнього природного середовища; 

БД – база даних; 

ДСМД – Державна система моніторингу довкілля; 

ЗВТ – засіб вимірювальної техніки; 

ЗР – забруднювальна речовина; 

ІАСД – інформаційно-аналітична система даних про якість атмосферного 

повітря зони (агломерації). 

Міндовкілля – Міністерство охорони довкілля та природних ресурсів 

України; 

НДР – науково-дослідна робота; 

НЕС – надзвичайна екологічна ситуація;  

НПС – навколишнє природне середовище; 

ОПЕН – об'єкт підвищеної екологічної небезпеки; 

РСМД – регіональна система моніторингу довкілля; 

РЦМД – регіональний центр моніторингу довкілля; 

РВПЗ – реєстр викидів і перенесення забруднювачів. 

 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про 

охорону атмосферного повітря», «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про метрологію та метрологічну діяльність».  
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ВСТУП 

 

Актуальність посібника полягає у необхідності надання основних понять 

та сконцентрованих наукових основ та умов для розвитку систем моніторингу 

довкілля на різних адміністративно-територіальних рівнях та рівнях отримання, 

опрацювання та надання інформації щодо стану довкілля. 

Державна політика в галузі моніторингу довкілля й охорони 

навколишнього природного середовища (НПС), екологічної безпеки та 

використання природних ресурсів полягає у формуванні загальної стратегії 

моніторингу довкілля як багатоцільової інформаційної системи – елемента 

державної мегасистеми управління станом НПС. 

Ефективна реалізація обґрунтованих природоохоронних заходів щодо 

забезпечення екологічної безпеки є неможливою без упровадження системи 

моніторингу довкілля – єдиного інструменту отримання об’єктивної інформації 

про стан довкілля, її комплексного оброблення й використання. Створення та 

забезпечення функціонування цієї системи є ланкою в низці організаційно-

прогнозних заходів із забезпечення захисту НПС, оптимізації системи 

природокористування та збереження біосфери. Основні вимоги щодо 

моніторингу стану довкілля прописані у Законі України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [2] 

Моніторинг довкілля в Україні здійснюється різними відомствами у 

складі Державної системи моніторингу довкілля (ДСМД), що визначено 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391 «Про 

затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» [18], а 

також системами моніторингу відомчого, регіонального (РСМД) та локального 

(об’єктового) рівня, які є основною ланкою ДСМД. Шляхи розвитку ДСМД 

полягають у забезпеченні якості та безперервності спостережень за складовими 

довкілля з урахуванням вимог Директив ЄС, узгодженості і прогресивності 

нормативного, методичного, технічного й організаційного забезпечення мереж 

спостережень, у впровадженні передових інформаційних технологій для 



11 

створення баз даних про стан складових довкілля й інформаційного обміну, у 

створенні механізмів оцінювання, прогнозування та розроблення моделей 

управлінських рішень. 

Термін «моніторинг» має загальне використання, але в галузі охорони 

НПС цей термін стосується процесу повторюваного спостереження й 

вимірювання необхідних параметрів якості НПС для запобігання негативним 

його змінам за певний період часу.  

ДСМД – це державна система спостережень, збирання, оброблення, 

передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, 

прогнозування його змін і розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій 

для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та 

дотримання вимог екологічної безпеки. 

Конституція України (ст. 16, 50) [1] та Директива 2010/75/ЄС 

Європейського Парламенту та ради від 24 листопада 2010 року «Про 

промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)» [16] 

підтверджують права громад до захисту права людини жити у середовищі, що є 

адекватним для здоров'я. 

Відповідно до Оргуської конвенції [17] про доступ до інформації, участі 

громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя у питаннях, 

що стосуються навколишнього середовища, система моніторингу довкілля має 

бути ефективна у процесі прийняття рішень і є необхідною для того, щоб 

дозволяти громадськості висловлювати, а органу, що формує політику, 

враховувати думку та інтереси громадськості щодо проблем навколишнього 

середовища при прийнятті рішень.  

Останнім часом питанням моніторингу стану довкілля та впливу на нього 

у державі приділяється особлива увага. Так, наприклад, прийнято Закон 

України № 377-ІХ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів 

парникових газів» і 30.11.2020 р. на семінарі з впровадження системи 

моніторингу, звітності та верифікації викидів (МЗВ), що проводило 

Міндовкілля, пройшло детальне обговорення цього питання. 

ДСМД складається з систем моніторингу довкілля регіонального рівня.  



12 

Системи моніторингу довкілля регіонального рівня є базовими системами 

загальнодержавної системи і які мають створюватись та функціонувати за 

єдиними правилами тому мета Посібника висвітлити такі правила та вимоги. 

Посібник призначено для фахівців центральних органів виконавчої влади, 

місцевих органів виконавчої влади, підприємств, а також уповноважених 

(компетентних) органів з охорони атмосферного повітря в зонах та 

агломераціях, які мають здійснювати моніторинг довкілля, отримувати 

первинні дані на їх основі здійснювати підготовку звітності та готувати 

інформацію для громадськості. 

Посібник складається з вступу, 5 розділів, з 37 джерел посилань та 6 

додатків. У 1 розділі висвітлені загальні положення, 2 розділ присвячено 

системам моніторингу регіонального рівня, у 3 розділі розглянуто особливості 

моніторингу різних об’єктів довкілля, 4 розділ присвячено моніторингу 

спеціального призначення і 5 розділ висвітлює основні положення щодо засобів 

проведення моніторингу.  

Далі у звіті приведено огляд основного змісту розділів Посібника.  
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Охорона НПС, раціональне використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова 

сталого економічного та соціального розвитку України. 

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, 

спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи 

навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного 

впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, 

досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне 

використання і відтворення природних ресурсів. 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації 

про стан НПС, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні 

створена і функціонує ДСМД. Реалізує державну політику у сфері охорони 

НПС та методично забезпечує організацію спостережень за його станом, рівнем 

забруднення центральний орган виконавчої влади, що є відповідальним за цю 

сферу державної діяльності. До забезпечення виконання поставлених задач 

залучені інші спеціально уповноважені державні органи, а також підприємства, 

установи та організації, діяльність яких призводить або може призвести до 

погіршення стану НПС. 

Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» №1264-XI від 25.06.91 р. [2] (Частина четверта статті 22 із 

змінами, внесеними згідно із Законом України № 5456-VI від 16.10.2012) 

державні органи разом з відповідними науковими установами забезпечують 

організацію короткострокового і довгострокового прогнозування змін НПС, які 

повинні враховуватися при розробці і виконанні програм та заходів щодо 

економічного та соціального розвитку України, в тому числі щодо охорони 

НПС, використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5456-17/paran498#n498
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Структурна організація ДСМД базується на науковому обґрунтуванні 

системи комплексних спостережень, визначенні об’єктів моніторингу довкілля 

та їх складових, а також суб'єктів ДСМД. 

Увесь процес моніторингу довкілля має бути запланований і послідовно 

виконуватись з урахуванням інформаційних потреб і специфіки наявної 

екологічної ситуації. 

Принциповий підхід до вдосконалення моніторингу довкілля повинен 

бути комплексним і потребує інтеграції зусиль усіх суб’єктів ДСМД. Ці 

зусилля мають бути спрямовані на виключення дублювання й уведення нових 

функцій з моніторингу, оптимізацію мереж і програм спостережень, 

підвищення рівня, уніфікацію й постійне вдосконалення технічного, 

методичного, метрологічного, наукового забезпечення функціонування мереж 

спостережень. Особлива увага має приділятись виконанню вимог Директив ЄС. 

Також, при забезпеченні функціонування та вдосконаленні ДСМД мають 

бути враховані вимоги державних законодавчих та нормативних актів. 

Враховуючи вище наведене, у розділі розглядається ряд положень, що 

мають забезпечувати виконання поставлених задач, зокрема у підрозділі 1.1 

розглянуто основні позиції щодо призначення моніторингу довкілля та його 

складових, підрозділ 1.2 присвячено законодавчий та нормативно-методичній 

основі проведення моніторингу, у підрозділах 1.3 - 1.4 висвітлюються 

положення щодо отримання даних і інформаційної складової системи 

моніторингу довкілля, як основної задачі.  

 

1.1 Призначення моніторингу довкілля 

 

Одним з головних завдань системи моніторингу довкілля є надання 

інформації, необхідної для проведення природоохоронної політики в 

масштабах країни, окремого регіону, природного об’єкту або об’єкту 

підвищеної екологічної небезпеки. 

Адекватність інформації за результатами моніторингу та її доступність 

для суспільства, органів виконавчої влади, природоохоронних структур є 
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необхідною умовою. Тому, слід звернути особливу увагу на визначення 

інформаційних потреб, що мають бути задовольняти користувачів різних 

рівнів.  

Загальна стратегія моніторингу довкілля полягає в орієнтації системи 

спостережень на вирішення інформаційних завдань. У підрозділі розглянуто ці 

задачі та шляхи їх виконання. 

 

1.2 Нормативно-методична основа проведення моніторингу довкілля 

 

Існуюча на теперішній час база законодавчих та нормативно-методичних 

документів налічує понад 300 документів які у тій або іншій мірі стосуються 

питань моніторингу довкілля (НПС) або джерел впливу на його стан. У 

підрозділі наведено частина основних законодавчих та нормативно-методичних 

документів з проведення моніторингу довкілля. Деякі з них приведені нижче. 

Правовою основою моніторингу довкілля України є положення 

Конституції України (ст. 16, 50) [1], Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [2] (р.V ст. 22, р.ІV ст. 204 п.б), Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року,  Про охорону атмосферного повітря,  Водний кодекс України про 

охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів 

Водний кодекс України, та ряд інших які наведені у переліку джерел [3, …, 11]. 

У розділі наведено посилання на ряд міжнародних директив [12, …, 17], 

Постанов уряду України [18, …, 25] та напрацьованих Міндовкілля України 

нормативних документів, що встановлюють вимоги до створення та 

забезпечення функціонування систем моніторингу довкілля різного рівня та 

щодо створення програм моніторингу. 

Подальше вдосконалення цієї бази має здійснюватися шляхом 

розроблення нових і внесення змін до чинних нормативно-правових документів 

з питань моніторингу, а також прийняття або адаптації на національному рівні 

існуючих в європейській спільноті міжнародних документів і угод за напрямом 

моніторингу довкілля. 
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Ураховуючи тенденцію зовнішньої політики України щодо перспектив 

входження до ЄС, головним напрямом подальшого розвитку законодавчо-

правового забезпечення ДСМД має бути послідовна гармонізація відповідних 

елементів законодавства з питань охорони НПС із законодавством ЄС. 

 

1.3 Порядок отримання первинних даних 

 

Для інтеграції отримання даних моніторингу між усіма суб’єктами ДСМД 

рекомендується розглядати можливість підготовки і здійснення комплексних 

стратегій моніторингу, які дозволили б створити рамки для координації 

діяльності спеціалізованих мереж моніторингу (наприклад, повітря, води, 

ґрунту, лісу, біорізноманіття, шуму і відходів), зокрема на регіональному та 

локальному (об’єктовому) рівнях та узгодити порядок інформаційної взаємодії. 

У підрозділі розглянуто порядок і можливості отримання первиних даних 

та їх постачальників за умов виконання вимог постанов Кабінету Міністрів 

України [18, 19, 20] та Оргуської конвенції [17], розглянуто основи 

інформаційної взаємодії суб'єктів системи моніторингу довкілля та цілі які 

ставляться перед ними. 

 

1.4 Аналіз та опрацювання інформації 

 

Дані, отримані в процесі спостережень на мережах ДСМД, із звітностей, у 

тому числі державних статистичних, та інформація, отримана після їх 

оброблення й аналізу, є основою інформаційних ресурсів ДСМД. 

У підрозділі розглянуто порядок збору, збереження, оброблення й аналізу 

даних і підготовку необхідної інформації на їх основі та порядок управління 

інформацією, що виконують відповідні структурні підрозділи ДСМД. 

 

1.5 Ведення облікової документації і подання звітності 

 

Функціональною основою створення інформаційних ресурсів ДСМД, 
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отриманих на основі первинних даних суб’єктів РСМД зокрема підприємств, є 

ведення облікової документації, подання обов'язкової звітності, аналіз та 

оцінювання якої дає можливість робити прогнозування змін стану НПС і 

підготовку управлінських рішень. У підрозділі розглядається порядок ведення, 

зберігання облікової документації та даних суб’єктами РСМД, зокрема 

підприємствами, визначено порядок подання обов'язкової звітності 

підприємствами та стандартизації форматів представлення звітності. 

Також у підрозділі розглянуто питання управління даними у державних 

органах виконавчої влади та місцевих органах самоуправлінням. Висвітлено 

вимоги до використання даних та підготовки звітної інформації, зокрема 

доповідей про стан НПС, що мають видаватись на регулярній основі та 

публікації легкодоступних спеціалізованих бюлетнів про стан НПС.  

 

1.6 Порядок забезпечення доступу до інформації системи моніторингу 

довкілля 

 

У відповідності до Оргуської конвенції [17] про доступ до інформації, 

участі громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя у 

питаннях, що стосуються навколишнього середовища, система моніторингу 

довкілля має бути ефективна і необхідною для того, щоб дозволяти 

громадськості висловлювати, а органу, що формує політику, враховувати думку 

та інтереси громадськості щодо проблем навколишнього середовища при 

прийнятті рішень. 

У підрозділі розглянуто категорії користувачів інформаційних ресурсів 

ДСМД, основні напрями використання інформації, отриманої під час діяльності 

ДСМД та створення сучасної національної мережі моніторингу довкілля, що 

входить до складу системи оцінки і регулювання стану НПС. 
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2. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ 

 

Розділ посібника складається з 7 підрозділів і висвітлює основні 

особливості та завдання щодо створення та забезпечення функціонування 

систем моніторингу довкілля на регіональному рівні. 

Метою створення РСМД є впровадження стратегії й плану дій ДСМД на 

рівні адміністративно-територіальних регіонів і підвищення рівня виконання її 

основних функцій, спрямованих на забезпечення потреб органів державного 

управління, місцевого самоврядування й громадськості в оперативній і 

достовірній інформації про стан НПС. 

Принципи побудови регіональних систем моніторингу довкілля (РСМД) 

мають відповідати принципам і вимогам побудови ДСМД визначеними у 

Постанові Кабінету Міністрів України [18] та РД 211.0.8.107-05 «Методичні 

рекомендації з питань створення систем моніторингу довкілля регіонального 

рівня» [27]. 

 

2.1 Структурна побудова регіональної системи моніторингу довкілля та 

організація її діяльності 

 

Структурна організація РСМД має базуватися на науковому 

обґрунтуванні системи комплексних спостережень, визначенні суб’єктів та 

об’єктів моніторингу та їх складових. У підрозділі висвітлено основниі задачі 

РСМД, визначено склад мереж моніторингу довкілля, які складаються з мереж 

усіх суб’єктів ДСМД, мережі спостережень підпорядкованих місцевим органам 

самоврядування та мають бути інтегровані у єдину систему моніторингу 

довкілля регіону. Визначено основні суб’єкти РСМД та вимоги до локальних 

систем моніторингу довкілля (ЛСМД).  

Схема типової інформаційної структури системи моніторингу довкілля на 

регіональному рівні наведена на рис. 2.1. 
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2.2 Інформаційна структура системи моніторингу регіонального рівня 

 

У підрозділі наведено принципи функціонування РСМД та вимоги до 

взаємовідносин суб’єктів. 

Координацію діяльності суб'єктів РСМД має здійснювати регіональна 

Міжвідомча комісія з питань моніторингу довкілля. За рішенням комісії, для 

розгляду поточних питань та підготовки експертних висновків щодо 

результатів моніторингу може створюватись експертна група, що складається з 

фахівців окремих напрямів моніторингу. 

 

2.3 Центр регіональної системи моніторингу довкілля 

 

Для виконання функцій збору, збереження, оброблення і аналізу даних та 

підготовки необхідної інформації для прийняття управлінських рішень 

створюються структурні підрозділи – центри РСМД. Підрозділ висвітлює 

порядок створення центрів, їх функції завдання та відповідальність по їх 

виконанню  

Виконання визначених функцій, відповідно до рівня складності 

поставлених задач, може покладатись на фахівців центру РСМД, спеціальні 

експертні групи фахівців, наукові організації. 

Відповідальність за достовірність даних, що надаються до центру РСМД і 

включаються до інформаційних ресурсів, покладається на певні посадові осіби 

організацій, що їх надають. З метою підвищення якості інформаційних ресурсів 

РСМД центри моніторингу в процесі оброблення та аналізу даних мають 

проводити їх логічну перевірку на наявність випадкових помилок, а в разі 

необхідності і перевірку (валідацію) даних та умов їх отримання із залученням 

фахівців. 
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2.4 Організація інформаційної взаємодії та структура банку даних 

системи моніторингу регіонального рівня 

 

Підрозділ висвітлює основні вимоги до порядку організації 

інформаційної взаємодії у тому числі укладання угод про спільну діяльність, 

визначенню інформаційних потреб, переліку джерел інформації та перелік 

питань які доцільно визначити в Угодах про спільну діяльність суб'єктів РСМД 

та їх регіональних органів, зокрема: організаційну інтеграцію, організацію 

взаємодії по створенню та веденню Загального банку та окремих баз даних. 

Загальний банк пропонується створити з 7 баз даних, зокрема таких як 

методологічне забезпечення, володіння, користування і розпорядження 

інформацією та ін.. 

У підрозділі визначено основні вимоги до структури Загального банку 

даних РСМД, до якого мають входити такі блоки блоки як об’єктовий, 

аналітичний, управлінські рішення та ефективність їх впровадження, звіти та 

пропозиції за результатами моніторингу, програмного забезпечення та рівнів 

доступу до інформації. Склад та тематика баз даних Загального банку 

інформаційних ресурсів РСМД наведено у табличниму вигляді. 

 

2.5 Планування діяльності регіональних систем моніторингу довкілля 

 

Основою стратегії дій в РСМД має бути програмний підхід до організації 

діяльності. Для цього розробляються і реалізуються: регіональна програма 

моніторингу НПС, програми моніторингу територіальних органів суб’єктів 

РСМД, при необхідності - місцеві програми моніторингу для ЛСМД, спеціальні 

програми моніторингу. 

У підрозділі висвітлено основні вимоги до програм моніторингу 

регіонального та місцевого рівня, відомчих та спеціальних програм. 

Усі програми моніторингу НПС мають бути погоджені з Міндовкілля. 

Програми моніторингу регіонального рівня, відомчі та спеціальні мають 

включати програми спостережень за станом об’єктів довкілля як обов’язкові 
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складові. 

При створенні програм та плануванні роботи РСМД необхідно брати до 

уваги, що процес моніторингу, оцінки і використання інформації, яка одержана 

у результаті здійснення моніторингу - це взаємопов’язані послідовні дії від 

визначення інформаційних потреб до використання інформаційного продукту. 

 

2.6 Пріоритетні напрями моніторингу довкілля і організація спостережень  

 

У підрозділі наведено порядок визначення пріоритетних напрямів 

моніторингу довкілля з урахуванням регіональних пріоритетів у сфері охорони 

НПС, інформаційних потреб та специфіки наявної екологічної ситуації та 

порядок встановленняі пріоритетів при плануванні забезпечення 

функціонування системи моніторингу.  

Для цього використовуються попередні дослідження суб’єктів РСМД, 

наукових організацій та установ, результати контролю за дотриманням 

нормативів природокористування. У разі недостатності наявних даних 

проводяться додаткові цільові дослідження. 

Також розглянуто порядок визначення об’єктів моніторингу, планування 

спостережень та загальної стратегії моніторингу. 

Виходячи з цих задач в РСМД створюється мережа спостережень і 

розробляються програми спостережень. Програма спостережень в мережі 

РСМД має передбачати чітке визначення таких аспектів для планування робіт.: 

У підрозділі приведено основи створення мережі спостережень 

Мережа спостережень повинна забезпечити виконання програми 

спостережень і має плануватись сумісно з розробкою програми.  

 

2.7 Використання інформації та оцінка ефективності діяльності 

регіональних систем моніторингу довкілля 

 

Підрозділ присвячено висвітленню основних напрямів використання 

інформації, яка отримана в результаті діяльності РСМД, питанню визначення 
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користувачів інформації та оцінці ефективності діяльності регіональних систем 

моніторингу довкілля. 

Серед користувачів інформаційних ресурсів РСМД визначаються три 

основні категорії: 

постійні, інформація яким надається згідно з узгодженим регламентом, 

що враховує інформаційні потреби цих користувачів; 

користувачі, що звертаються за нерегламентованим запитом; 

засоби масової інформації для інформування громадськості. 

До постійних користувачів інформації належать державні і місцеві органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти РСМД. 

В основних напрямах використання інформації, яка отримана в результаті 

діяльності РСМД визначено оперативне забезпечення інформаційних потреб 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, забезпечення прав населення 

на отримання інформації, задоволення по запитах потреб підприємств, 

моделювання шляхів досягнення екологічно безпечного стану та ряду інших. 

Визначено питання, які має враховувати оцінка ефективності діяльності 

РСМД, зокрема такі як: 

скорочення термінів розроблення, прийняття та якісного поліпшення 

управлінських рішень в галузі охорони довкілля та раціонального 

природокористування; 

ефективність використання наявних організаційних структур і засобів 

спостережень за станом НПС та антропогенним впливом на нього; 

наближення відповідності інформації, яка отримується в результаті 

моніторингу, до загальноєвропейських вимог; 

та ряд ін. 
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3. ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ РІЗНИХ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ 

 

Розділ складається з 4-х підрозділів присвячених організації моніторингу 

основних об’єктів довкілля та впливу на нього, зокрема атмосферного повітря, 

водних ресурсів, земель та відходів. 

 

3.1 Особливості моніторингу атмосферного повітря 

 

Висвітлює:  

загальні положення у сфері моніторингу атмосферного повітря, зокрема 

звертається увага на необхідність дотримання рекомендацій ЄЕК ООН для 

того, щоб звести до мінімуму негативні наслідки для здоров'я впливу 

забруднення повітря та розроблені у країнах стратегії для розробки 

комплексних систем оцінки якості повітря і регулювання з врахуванням 

пріоритетних забруднювачів, особливо ТЧ10 (ТЧ2,5), приземного озону, діоксиду 

сірки (SO2) і оксиду азоту (NOx); 

нормативну основу проведення моніторингу атмосферного повітря, 

призначення та особливості організації Державного моніторингу у галузі 

охорони атмосферного повітря;  

питання щодо визначення переліку показників рівнів забруднення 

атмосферного повітря зони або агломерації, який обов’язково включає наступні 

ЗР: діоксид сірки, діоксид азоту та оксиди азоту, бензол, оксид вуглецю, 

свинець, тверді частки (ТЧ10, ТЧ2,5), арсен, кадмій, ртуть, нікель, бенз(а)пірен, 

озон, а також складові атмосферних опадів: іони амонію, гідрокарбонат-іони, 

іони кальцію, загальна кислотність, іони магнію, нітрат-іони, хлорид-іони, pH, 

відповідно до Порядку [19], перелік додаткових показників визначено у 

Порядку [19] (список Б додатку 2) там же визначено граничні величини; 

порядок визначення режимів оцінювання для кожної зони та агломерації, 

порядок виконання оцінки якості атмосферного повітря в зоні або агломерації, 

критерії режимів оцінювання якості атмосферного повітря відповідної зони або 

агломерації, порогів та методів оцінювання (фіксовані вимірювання, 
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комбіноване оцінювання, метод моделювання, метод об’єктивного 

оцінювання); 

вимоги до мережі спостережень стану атмосферного повітря, зокрема до 

інформаційних вимог, вимог до складу та підпорядкованості, вимог до 

стаціонарних постів (АПС), індикативних постів (ІПС) та пересувних 

(маршрутні пости на базі мобільних лабораторій) постів спостережень, вимог 

щодо кількості постів, вимоги щодо кількості ПС в зонах, де фіксовані 

вимірювання є основними, наведено у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Мінімальна кількість ПС для зон з основними фіксованими 

вимірюваннями 

Кількість постів (К1) 

Чисельність 

населення 

зони 

(агломерації) 

(тис чоловік) 

Концентрації  

ЗРі 

Сі >ВП  (1) 

Концентрації озону 

Созону > довгострокові цілі 

ЗР за 

винятком 

ТЧ 

ТЧ(2) 

(сума 

ТЧ10 та 

ТЧ2,5) 

Агломерації 

(міські та 

приміські) 3) 

Інші зони 

(приміські  та 

сільські) (3) 

Сільські 

околиці (фон) 

0-249 1 2  1 1 ПС на 

50 000 км2  як 

середня 

щільність по 

всіх зонах у  

країні. 

Для складного 

рельєфу 

рекомендується 

1 ПС 

на 25000 км2 

250-499 2 3 1 2 

500-749 2 3 2 2 

750-999 3 4 2 2 

1 000-1 499 4 6 3 3 

1 500-1 999 5 7 3 4 

2 000-2 749 6 8 4 5 

2 750-3 749 7 10 5 6 

3 750-4 749 8 11 одна 

додаткова 

станція на 

2 000 000 

мешканців 

одна 

додаткова 

станція на 

2 000 000 

мешканців 

4 750-5 999 9 13 5 6 

> 6 000 10 15 одна 

додаткова 

станція на 

2 000 000 

мешканців 

одна 

додаткова 

станція на 

2 000 000 

мешканців 

   

   

Примітка.  

(1) Для контролю діоксиду азоту та оксидів азоту, твердих часток, бензолу і окису 
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вуглецю необхідно включити  із загальної кількості постів принаймні один фоновий пост та 

один пост для моніторингу викидів забруднювачів від транспорту.  

(2) Якщо ТЧ2,5 і ТЧ10 вимірюються  на одному ПС, вони вважаються двома окремими 

пунктами відбору проб.  

 (2) Загальна кількість пунктів відбору проб ТЧ2,5 і ТЧ10 в зонах (агломераціях), може 

бути збільшена не більше, ніж в 2 рази від мінімальної кількості, яка наведена в графі 3 

таблиці 4.2.  

(2)  Кількість пунктів відбору проб ТЧ2,5 у міських фонових районах агломерацій та у 

міських районах відповідає наступним вимогам: мінімальна кількість пунктів відбору проб 

для фіксованих вимірювань ТЧ2,5 з метою зменшення впливу на населення визначається 

таким чином - один пункт відбору проб з розрахунку на мільйон (1 000 000) жителів, які 

проживають в межах агломерацій і в додаткових міських районах з чисельністю понад 100 

000 жителів.  

 (3) Повинен бути принаймні  один ПС, розташований у місці, де існує імовірність 

найбільшого впливу на населення. В агломераціях принаймні 50 % ПС повинні бути 

розташовувані в приміських районах. 

 

вимоги до умов розташування пунктів спостережень за якістю 

атмосферного повітря (можливі такі варіанти розташування ПС моніторингу з 

точки зору оцінки впливу на здоров’я населення: міські - в центрі місця, в 

промзоні, міські фонові, приміські житлові районі, сільська місцевість), умов 

розташування ПС для відбору проб озону, оскільки достатня кількість та 

раціональне розміщення мережі постів та точок відбору проб забезпечують 

повноту і достовірність інформації; 

вимоги до умов розташування у мікромасштабі, та розміщення постів 

спостережень фіксованих вимірювань озону; 

вимоги щодо розміщенні постів спостережень, зокрема вибору місця 

розташування з урахуванням необхідних факторів; 

вимоги щодо інформаційно-аналітичної системи даних про якість повітря 

та органів управління якістю атмосферного повітря. Де визначено, що для 

забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами моніторингу 

атмосферного повітря та оперативного оприлюднення результатів моніторингу 

атмосферного повітря має створюватися інформаційно-аналітична система 
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даних про якість атмосферного повітря, а суб’єкти моніторингу атмосферного 

повітря мають оприлюднювати отримані дані з використанням інформаційно-

аналітичної системи даних про якість атмосферного повітря. 

Вимоги до органу управління якістю атмосферного повітря в зоні або 

агломерації. 

 

3.2 Особливості моніторингу вод 

 

Присвячено особливості моніторингу вод і в ньому висвітлено:  

загальні положення у сфері моніторингу вод з нормативною основою та 

визначенням об’єктів моніторингу водних песурсів та суб’єктів державної 

системи моніторингу вод та вимог до програми моніторингу;  

процедури проведення моніторингу вод (діагностичний, операційний, 

дослідницький моніторинг та моніторинг морських вод) та порядок 

встановлення референційних умов (РУ) масиву водних об'єктів; 

поняття та функції діагностичного моніторингу, операційного 

моніторингу, дослідницького моніторингу та моніторингу морських вод; 

вимоги до мереж спостережень за станом вод, зокрема до пунктів 

состереження (постійних та тимчасових), місць їх розташування, до кількості 

створів та їх вертикалей і горизонтів у пункті спостереження; 

вимоги до інформаційно-аналітичної системи даних про якість вод у т.ч. 

до кодування пунктів состереження, до результатів здійснення державного 

моніторингу вод;  

вимоги до класифікації стану водних об'єктів відповідно додатку 2 

Методики [36] (п’ять класів екологічного стану I клас відповідає екологічному 

стану «відмінний», II клас відповідає екологічному стану «добрий», III клас 

відповідає екологічному стану «задовільний», IV клас о відповідає 

екологічному стану «поганий», V клас відповідає екологічному стану «дуже 

поганий») та до визначення екологічного потенціалу водного об'єкта при 

виконанні оцінки стану поверхневих вод. 
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3.3 Особливості моніторингу земель 

 

Висвітлені питання з організації моніторингу земель, зокрема:  

загальні положення у сфері моніторингу земель з визначенням видів 

моніторингу; 

визначення порядку проведення спостережень за станом земель 

(агрохімічна паспортизація земельних ділянок, зйомка, обстеження і 

вишукування), виявлення у ньому змін, а також проведення оцінки; 

визначення періодичності спостереження за станом земель залежно від 

строку: 

базові (вихідні, що фіксують стан об'єкта спостережень на момент 

початку ведення моніторингу земель); 

періодичні (проводяться через рік і більше); 

оперативні (фіксують поточні зміни). 

Окремо висвітлено ведення моніторингу земель, як основного напрямку. 

Визначено основних виконавців спостережень та форма і порядок надання 

інформації з моніторингу земель. 

Моніторинг земельних ресурсів повинен показувати: 

характер використання й стан земельних ресурсів; 

процеси, які пов’язані зі зміною родючості ґрунтів (водна й вітрова 

ерозія, втрати гумусу, погіршення структури ґрунтів, заболочування, засолення, 

осолонцювання, переущільнення, підкислення й інше), забруднення земель 

пестицидами, важкими металами, радіонуклідами й іншими токсичними 

речовинами; 

стан берегових ліній річок, морів, озер, водоймищ, лиманів, 

гідротехнічних споруд; 

процеси, які пов’язані з утворенням ярів, селевих потоків, землетрусів і 

інших явищ; 

та ще цілий ряд інформації. 

Одним з основних напрямків моніторингу земель є організація та 

проведення моніторингу грунтів. 
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Моніторинг ґрунтів є найважливішою складовою частиною екологічного 

моніторингу (оцінювання стану навколишнього середовища в цілому), 

агроекологічного моніторингу (спостереження за якістю рослинницької й 

тваринницької продукції) і моніторингу земель (коли об’єктом спостережень є 

всі категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, лісові ґрунти, 

рекреаційні території, заповідники, рекультивовані відвали гірських порід і 

інше) [35] 

Визначено основну мету, яка досягається за рахунок вирішення трьох 

завдань моніторингу ґрунтів:  

інформаційного; 

прогнозного; 

управлінського. 

Описано суть та типи виконуваних спостережень за просторовим і 

часовим виміром, оперативністю й методами роботи зі споживачем і у рамках 

моніторингу виділяють наступні типи: 

фоновий (еталонний) моніторинг; 

виробничий (базовий, стандартний, поточний); 

кризовий ; 

спеціальний; 

науковий (прогностичний) моніторинг.  

Визначено, що при формуванні мережі спостереження ґрунтів  

використовують два способи розміщення майданчиків моніторингу ґрунтового 

покриву – регулярний і нерегулярний і наведені вимоги до таких мереж. 

Описані основні вимоги до вибору показників для контролю стану 

ґрунтів та формуванню програм спостережень. 

 

3.4 Особливості моніторингу у сфері відходів  

 

Висвітлює: 

загальні положення моніторингу у сфері відходів, який здійснюється з 

метою: 

забезпечення збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу 

інформації про утворення відходів та їх вплив на атмосферне повітря, водне 
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середовище, ґрунти; 

оцінювання та прогнозування змін на об’єктах довкілля; 

розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

управлінських рішень у сфері відходів; 

інформування населення про вплив відходів на довкілля, здоров’я та 

життєдіяльність населення. 

Суб’єктами регіональних систем моніторингу довкілля у сфері відходів 

можуть бути організації, установи, заклади, що є територіальними органами 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

Держгеонадр, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 

Держлісагентства, Держводагентства, Держгеокадастру, а також постійно діючі 

комісії з питань поводження з безхазяйними відходами органам місцевого 

самоврядування чи органам виконавчої влади. 

Моніторинг у сфері відходів на регіональному рівні ведеться за місцями 

чи об’єктами поводження з відходами, вимоги до формування місць 

спостережень, програм спостережень та завдань наведені у цьому підрозділі 

Посібника.  

При організації та веденні моніторингу довкілля у сфері відходів 

об’єктами довкілля, за якими ведеться спостереження, є:  

• атмосферне повітря,  

• підземні та поверхневі води,  

землі в зоні впливу місць чи об’єктів поводження з відходами. 

У підрозділі визначено нормативні документи з організації та проведення 

моніторингу з у утворення відходів за наступними об’єктами – землі, 

атмосферне повітря, твердих побутових відходів, водних ресурсів та порядок 

створення мереж спостережень та вимоги до їх функціонування на цих 

об’єктах. 

Визначено, що суб’єкти моніторингу відходів на локальному рівні - 

суб’єкти моніторингу місць утворення відходів, суб’єкти моніторингу місць 

розміщення відходів, суб’єкти моніторингу у сфері поводження з ТПВ 

організують та проводять первинний виробничий контроль за станом 

проведення моніторингу відходів на підвідомчих об’єктах. 
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4. ВИДИ МОНІТОРИНГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Існують різні принципи класифікації систем моніторингу. Також, як 

відомо, існує декілька видів моніторингу довкілля. Одним із найпоширеніших 

видів є загальний моніторинг, унаслідок якого отримують інформацію про стан 

НПС або в реальному масштабі часу, або згідно з встановленим регламентом 

спостережень (наприклад, спостереження у створах річок за станом 

поверхневих вод з періодичністю 4 – 12 разів на рік). Крім того, існують види 

моніторингу спеціального призначення (кризовий, небезпечних природних 

явищ, надзвичайних ситуацій, радіаційний, транскордонний), а також 

моніторинг на об’єктах підвищеної екологічної небезпеки та громадський 

екологічний моніторинг. 

Розділ складається з 5 підрозділів у яких висвітлюються питання щодо 

систем монтомоніторингуіального призначення за такими напрямками: 

кризовий моніторинг, радіаційний моніторинг, транскордонний моніторинг, 

громадський екологічний моніторинг та моніторинг на об'єктах підвищеної 

екологічної небезпеки. 

 

4.1. Кризовий моніторинг 

 

Кризовий моніторинг – це спостереження, що організовані за 

спеціальними програмами з такими цілями: здійснення контролю за 

природними об’єктами і джерелами техногенного впливу, розташованими в 

районах екологічної напруженості, у зонах аварій і небезпечних природних 

явищ; забезпечення оперативного реагування на кризові й надзвичайні 

екологічні ситуації; аналіз та оцінювання ризиків як кількісної характеристики 

небезпеки для населення й навколишнього середовища; прогнозування 

можливих негативних наслідків і прийняття рішень щодо їх усунення; 

створення нормальних умов для життєдіяльності населення й господарювання. 

У підрозділі визначені цілі та підстави проведення кризового моніторингу 
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в зонах надзвичайної екологічної ситуації, наведено нормативну базу за цим 

напрямом, головні завдання системи кризового моніторингу. 

Організація робіт в системі кризового моніторингу забезпечується 

функціональними підсистеми, які створюються міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади для організації робіт із запобігання 

надзвичайним ситуаціям і захисту населення й територій від їх наслідків. 

Визначено, що відповідно до формулювання поняття кризового 

моніторингу здійснюється три види моніторингу:  

- моніторинг стихійних природних явищ; 

- моніторинг небезпечних природних явищ; 

- моніторинг надзвичайних ситуацій. 

Наведено основні вимоги до здійснення кожного з видів цього 

моніторингу. 

Моніторинг стихійних природних явищ – це система спостереження за 

процесами природного або комбінованого походження потужної руйнівної 

сили, які періодично виникають практично в усіх підсистемах навколишнього 

природного середовища й різняться місцями прояву й розвитку, потужністю 

впливу й масштабами збитків. 

Моніторинг небезпечних природних явищ є складовою системи 

кризового моніторингу – це спостереження, що організовані за спеціальною 

програмою на окремій території або об’єкті, де виявлено небезпечні природно-

техногенні процеси, що створюють потенційну загрозу для нормальної 

життєдіяльності й здоров’я людей і здійснення господарської діяльності. 

Моніторинг довкілля при надзвичайних ситуаціях проводиться коли вони 

є надзвичайними екологічними ситуаціями. Надзвичайна екологічна ситуація - 

надзвичайна ситуація, за якої на окремій місцевості сталися негативні зміни в 

НПС, що потребують застосування надзвичайних заходів [2]. При цьому окрема 

місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація, може 

бути оголошена зоною надзвичайної екологічної ситуації. 

В підрозділі визначено порядок створення комісій (державна, 

регіональна, районна) з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та НС та 
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які рішення про визначення або не визначенні НЕС приймає відповідна комісія 

та визначено головні завдання моніторингу в зонах НЕС. 

Можлива схема організації моніторингу під час НЕС на регіональному 

рівні, яка наведена на рисунку 4.1. На схемі показані напрямки (стрілками) 

надання повідомлень про НС та про необхідність проведення моніторингу НПС 

під час НЕС. 

У підроозділі наведено вимоги до організації спостережень та надання 

отриманої інформації. 

Дані моніторингу довкілля під час НЕС (оцінка стану довкілля і його 

прогнозування) надаються центральним та місцевим органам влади та комісіям 

з питань ТЕБ та НС. 

Таким чином, суб’єкти моніторингу довкілля при координації робіт 

Міндовкілля під час НЕС проводять вимірювання забруднення складових 

довкілля, оцінку стану довкілля, проводять обмін інформацією і надають 

інформацію до відповідної комісії з питань ТЕБ та НС. Ця інформація 

надається до Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, яка координує діяльність центральних і місцевих 

органів виконавчої влади. 
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Рисунок 4.1 – Схема організації моніторингу довкілля при надзвичайній екологічній ситуації 
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4.2 Радіаційний моніторинг 

 

Радіаційний моніторинг – система спостережень, збору, оброблення, 

передання, збереження й аналізу інформації про радіаційний стан НПС, 

прогнозування його змін і дії на людину, а також підготовки науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень [39…43]..  

У підрозділі висвітлюється інформація щодо мети радіаційного 

моніторингу та базових знань з питань радіаційної безпеки. 

Визначено, що як частина загального моніторингу радіаційний 

моніторинг базується на таких принципах: об'єктивність і достовірність, 

систематичність спостережень за радіаційним станом НПС, впливом на 

довкілля і людину різних джерел; багаторівневість, узгодженість нормативного 

й методичного забезпечення; комплексність в оцінюванні радіологічної 

інформації; оперативність у переданні інформації й інформуванні органів 

виконавчої влади; відкритість радіологічної інформації. 

Визначено принципи звичайного, потенційного та кризового радіаційного 

моніторингу, які базуються на:  

будь-яка практична діяльність, при якій є можливим опромінення людей, 

має бути заборонена, якщо вона не дає більше користі окремим особам і 

суспільству в цілому порівняно зі шкодою, якої може завдати як нинішньому, 

так і майбутнім поколінням у зв'язку з виникненням критичної події; 

усі види практичної діяльності не повинні приводити до перевищення 

значень рівнів доз або ризиків потенційного опромінення; 

імовірність критичних подій, дози потенційного опромінення, кількість 

осіб, які можуть опинитися під впливом подібних джерел, мають бути 

настільки низькими, наскільки це можливо з урахуванням економічних і 

соціальних факторів. 

Визначено такі основні завдання радіаційного моніторингу: 

отримання інформації при спостереженні за НПС і джерелами 

опромінювання людини; 

отримання знань при проведенні аналізу змін стану НПС і джерел 
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опромінювання людини; 

отримання інформації при прогнозуванні змін стану НПС і джерел 

опромінювання людини; 

доведення одержаних інформації до органів виконавчої влади; 

отримання інформації для прогнозування можливих змін стану НПС і 

джерел опромінювання людини; 

створення інформації для прийняття управлінських рішень. 

Визначено чотири групи джерел потенційного опромінювання та їх вплив 

на довкілля, напрями досліджень та суб'єкти радіаційного моніторингу. 

 

4.3 Транскордонний моніторинг (ТКМ)  

 

У підрозділі розглядаються основні принципи організації та здійснення 

ТКМ. 

ТКМ здійснюється за домовленістю двох або більше зацікавлених сторін, 

якими є прикордонні держави. Підставою для організації транскордонного 

моніторингу є міжнародні конвенції, які ратифіковано в Україні, міжнародні й 

міждержавні угоди. 

Нині в Україні ТКМ здійснюється за таким об’єктами, як води, 

атмосферне повітря, біологічне різноманіття, ліси, поводження з відходами. 

Здійснення ТКМ зазвичай планується в межах міжнародних проектів і 

домовленостей за спеціальними програмами [31]. Мета проектів, за якими 

виконуються програми ТКМ, – насамперед узгодження й реалізація спільних 

для зацікавлених сторін рішень і заходів щодо запобігання екологічній 

небезпеці, удосконалення методів управління у сфері охорони довкілля. 

Ефективність проектів оцінюється за цільовими екологічними показниками – 

екологічними індикаторами стану об’єкта довкілля, впливу факторів на 

змінення стану довкілля (трендів), соціально-економічного прогресу й 

реалізації рішень щодо спільного управління у сфері охорони навколишнього 

середовища й екологічної безпеки. 

Програми ТКМ повинні забезпечити таке: 
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інформаційні потреби для реалізації завдань у межах спеціальних 

міжнародних проектів, у тому числі визначення індикаторів; 

можливість розрахунку транскордонного перенесення забруднювальних 

речовин і (або) інших факторів негативного впливу на довкілля прикордонних 

країн; 

оцінювання ефективності заходів, яких вживають зацікавлені сторони – 

прикордонні країни – для поліпшення екологічних умов на своїй території. 

При розробленні ТКМ і встановленні їх пріоритетів беруть до уваги такі 

питання: джерела конфліктів між прикордонними країнами; 

багатофункціональний підхід; плани господарської діяльності сторін у 

прикордонній зоні; національні особливості управління природоохоронною 

діяльністю сторін; ідентифікація їх інформаційних потреб; методи оцінювання 

за результатами моніторингу. 

Транскордонний моніторинг є авангардною частиною ДСМД, де 

передусім втілюються загальноєвропейські принципи ведення моніторингу й 

використання його результатів. 

Важливим аспектом ефективного функціонування підсистем ТКМ як 

частин ДСМД є застосування: 

уніфікованих засобів вимірювальної техніки й стандартизованого 

обладнання;  

узгоджених та уніфікованих у межах підсистем ТКМ методик визначення 

показників стану об’єктів, за якими ведеться спостереження; 

узгоджених за показниками й термінами виконання програм 

спостережень;  

уніфікованих методів збору й оброблення інформації, оцінювання, 

моделювання й прогнозування екологічних процесів. 

Підсистеми ТКМ є найбільш прийнятними для визначення доцільності, 

ефективності й технологічних особливостей застосування аерокосмічних та 

автоматизованих методів спостережень, збору інформації, раннього оповіщення 

про екстремальні рівні забруднення, зокрема, при проведенні моніторингу 

поверхневих і морських вод, атмосферного повітря. 
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4.4 Громадський екологічний моніторинг 

 

Громадський екологічний моніторинг висвітлює основні положення щодо 

залучення громадськості до питань проведення моніторингу довкілля. 

Громадський екологічний моніторинг є окремим видом моніторингу й не 

входить до складу державної системи моніторингу довкілля, але його 

результати можуть враховуватись при оцінюванні стану довкілля і, зокрема, 

певної місцевості. 

Громадський екологічний моніторинг – це спостереження за 

спеціальними програмами, ініційоване громадськими організаціями 

екологічного спрямування, незалежний контроль якісного стану довкілля або 

окремих його складових на певній території  (або об’єкті) для оцінювання, 

аналізу й прогнозування стану навколишнього природного середовища й 

визначення ступеня екологічної небезпеки для місцевого населення. Результати 

такого моніторингу здебільшого використовуються громадськістю для захисту 

своїх екологічних інтересів і впливу на відповідні органи державного 

управління, які відповідають за техногенно-екологічну безпеку. 

Недержавні організації й добровільні об’єднання можуть зробити внесок 

у моніторинг навколишнього природного середовища, особливо за такими 

тематиками, як інвентаризація видів тварин і рослин, спостереження за 

зміненням стану малих річок, за рівнем забруднення територій рекреаційних 

зон, парків і ландшафтів тощо. Нове перспективне завдання громадського 

моніторингу – аналіз та оцінювання реальних екологічних наслідків здійснення 

різних проектів і порівняння їх із впливами, що мали місце на етапі 

розроблення проектів. 

Позитивні наслідки громадського екологічного моніторингу: 

створення альтернативного інформаційного каналу; 

підвищення оперативності екологічного контролю й ефективності 

оповіщення населення про надзвичайні екологічні ситуації;  

проведення спостережень за об'єктами, які не включено до 

загальнодержавної й регіональних програм; 
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привернення уваги до екологічних проблем, про які раніше не йшлося; 

розвиток екологічної освіти. 

Освітнє й виховне значення громадського екологічного моніторингу є 

дуже великим. Поняття «екологічна освіта» тут подається в широкому 

розумінні. Правильно організована діяльність громадськості в області 

моніторингу довкілля сприяє підвищенню рівня екологічної освіти всіх 

учасників суспільного діалогу – населення, керівників і рядових співробітників 

підприємств, представників державної влади. 

Громадські організації можуть належним чином використовувати 

інформацію про стан навколишнього середовища для формування 

усвідомленої, екологічно грамотної позиції суспільства в цілому. 

Відповідно до чинного законодавства [1, 18] громадяни України мають 

право об'єднуватися в суспільні природоохоронні організації й брати участь у 

заходах міжнародних неурядових організацій щодо питань охорони 

навколишнього природного середовища. 

Громадські організації працюють у взаємодії з органами Міндовкілля, 

іншими державними органами, які здійснюють контроль за охороною й 

раціональним використанням природних ресурсів, органами державної 

виконавчої влади й місцевого самоврядування, а також з іншими громадськими 

організаціями. 

В підрозділі висвітлено які права мають Громадські природоохоронні 

об'єднання  

Громадськість має право надсилати свої зауваження й пропозиції до 

представницьких, консультативних і дорадчих органів у визначені терміни. 

Пропозиції й зауваження громадськості стосовно проектів нормативно-

правових актів повинні бути розглянуті й враховані за чинним законодавством. 

Під час планування діяльності ДСМД передбачається участь громадських 

організацій в моніторингу певних регіонів, за їх ініціативою. Роботи 

виконуються на добровільних засадах, фінансування робіт може здійснюватись 

за рахунок місцевих бюджетних або позабюджетних коштів із залученням 

коштів міжнародних організацій або вітчизняних громадських організацій 
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екологічної спрямованості [1, 18]. 

 

4.5 Моніторинг на об'єктах підвищеної екологічної небезпеки  

 

Підрозділ присвячено окремому виду моніторингу, як первинної ланки 

усієї системи, моніторингу на промислових об’єктах. 

Об’єкт підвищеної екологічної небезпеки (ОПЕН) – це підприємства, 

установи та організації, діяльність яких призводить або може призвести до 

погіршення стану  навколишнього природного середовища та здоров’я 

населення, в результаті функціонування якого перевищується або може бути 

перевищено потенціал самоочищення довкілля та нормативно встановлені 

порогові маси. 

Моніторинг довкілля на ОПЕН виконується у межах санітарно-захисних 

зон з метою отримання даних про вплив підприємства на стан НПС для 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на зменшення негативного 

впливу на стан НПС, а також з метою контролювання додержання 

природоохоронного законодавства й результативності екологічної діяльності. 

За результатами моніторингу підприємства мають звітувати перед 

природоохоронними органами й громадськістю. 

Об’єктами моніторингу на ОПЕН визначаються: стаціонарні джерела 

організованих викидів, скиди зворотних вод, атмосферне повітря, поверхневі 

води у зоні можливого впливу підприємства; ґрунти й відходи. До обов’язкових 

ЗР, що мають спостерігатись при моніторингу атмосферного повітря, повинні 

входити ТЧ10, ТЧ2,5, двоокис сірки (SO2), окисли азоту (NOx), двоокис вуглецю 

(СО2), бенз(а)пірне та викиди парникових газів, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України [19]. 

У підрозділі висвітлені основні завдання моніторингу впливу ОПЕН на 

стан НПС та якими методами може проводитись моніторинг. 

Як правило, використовується поєднання прямого і непрямого 

моніторингу. 

Визначено принципи ня яких ґрунтується система моніторингу впливу 
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ОПЕН на стан НПС. Залежно від об’єктів моніторингу й методів його 

проведення (автоматизований, ручний відбір проб тощо) система екологічного 

моніторингу на підприємстві може бути частково або повністю комплексною 

системою екологічного моніторингу(КСЕКМ). 

Створення автоматизованих систем моніторингу підприємств є одним із 

першочергових завдань із поліпшення спостереження за станом НПС в Україні, 

що сприятиме підвищенню екологічної безпеки, оскільки самі підприємства 

відповідатимуть за наслідки їх діяльності і вплив на довкілля. 

В підрозділі визначено цілі створення автоматизованих систем 

моніторингу ОПЕН [29]. 

На кожному підприємстві до прийняття рішення щодо створення системи 

моніторингу та ї виду необхідно провести попереднє обстеження та 

обґрунтувати необхідність її створення. Попереднє обстеження здійснюється на 

підставі спільного рішення керівників підприємства й відповідних 

територіальних природоохоронних органів. 

Описано складові КСЕКМ виходячи із завдань та вимоги до мереж 

спостережень. Проведення моніторингу з використанням автоматичних 

(автоматизованих) систем передбачає автоматичне виконання вимірів, збір та 

накопичення даних за алгоритмами, які закладені в автоматизовану систему 

моніторингу із використанням автоматизованих постів спостережень (АПС). 

АПС мають застосовуватись такі, що пройшли сертифікацію та допущені 

до використання у мережах спостережень за станом НПС та забезпечують 

вимірювання показників відповідно до вимог законодавчо-нормативних 

документів та міжнародних стандартів. 

Прилади та ЗВТ ручних та автоматизованих систем моніторингу повинні 

бути сертифікованими та допущені до використання в Україні. 

Інформація, що зберігається у об’єктовій (локальній) системи 

моніторингу ОПЕН, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України [18] 

має надаватися безкоштовно відповідальним територіальним органам в галузі 

охорони НПС, місцевим органами виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування. Відповідна інформація за результатами моніторингу впливу 

ОПЕН на стан НПС надається громадськості. 

В підрозділі описано вимоги до методик проведення моніторингу.  



42 

5. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

 

Основним джерелом інформації про стан НПС у системі моніторингу є 

лабораторії аналітичного контролю, мережі стаціонарних постів у т.ч. АПС, 

ІПС відомчого підпорядкування та маршрутні пости на базі пересувних 

лабораторій. Важливим аспектом ефективного функціонування ДСМД є 

наявність типових ЗВТ, стандартизованого устаткування, єдиних методів 

збирання й оброблення одержуваних даних, засобів оброблення й передання 

інформації, відповідно оснащених приміщень. Інформація про оснащеність 

системи спостережень повинна бути зібрана в базах даних. 

Розділ складається з 6 підрозділів, які висвітлюють наступні питання: 

типи обладнання, вимоги до обладнання, вимоги до встановлення, тестування, 

запуску обладнання, вимоги до системи обслуговування обладнання і тренінги 

для персоналу, процедури повірки обладнання, вимоги до верифікації даних та 

система передавання даних 

 

5.1 Типи обладнання, вимоги до обладнання  

 

Наведено вимоги до методичного забезпечення, вибоу необхідних 

методик та засобів їх реалізації, а також окремо вимоги до засобів 

вимірювальної техніки (ЗВТ) автоматизованих постів спостережень (АПС) і їх 

закупівлі. Наведено вимоги до типів обладнання для АПС атмосферного 

повітря з урахуванням вимог Директив ЄС. 

Завданнями методичного забезпечення є застосування єдиного підходу до 

підбору застосовуваних методик та одержання результатів, що є порівнянними. 

Один із напрямів удосконалення методичного забезпечення – перехід на 

міжнародні стандарти, наприклад ISO, що є основною вимогою міжнародних 

організацій, які здійснюють моніторинг НПС 

Комплекс технічних засобів повинен бути достатнім для виконання усіх 

задач та має мати такі складові обладнання:  



43 

аналізатори складу об’єктів довкілля; 

метеостанція для АПС атмосферного повітря; 

комп’ютеризована система збору і обробки інформації;  

система видачі даних. 

Усі ЗВТ, що входять до складу АПС, мають бути метрологічно 

забезпечені і внесені до державного реєстру засобів вимірювань. 

 

5.2 Вимоги до встановлення, тестування, запуску обладнання 

 

Приведено вимоги до місць встановлення та до проектно-кршторисної 

документації щодо розміщення АПС з урахуванням вимог щодо 

конструктивних особливостей постів, технічного та технологічного 

забезпечення функціонування постів. 

Вимоги до місця встановлення обладнання:  

самостійно на існуючих конструкціях; 

в спеціальних будівлях або павільйонах контейнерного типу. 

кліматичних умови в приміщенні АПС; 

захист від не санкціонованого доступу до обладнання, розміщеного як на 

існуючих конструкціях так і в павільйонах; 

до системи живлення; 

до системи калібрування.  

 

5.3 Вимоги до системи обслуговування обладнання і тренінги для 

персоналу 

 

Для забезпечення виконання сервісних і ремонтних робіт обладнання в 

комплекті поставки Постачальник обов’язково має включати детальні технічні 

описи в яких повинен бути розділ по сервісному обслуговуванню обладнання. 

Поточне сервісне обслуговування виконується службами Користувача 

обладнання.  

Одночасно з поставкою обладнання між Користувачем і Постачальником 
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(або його суб - підрядними організаціями) має бути укладений договір на 

заміну, ремонт, та планове обслуговування несправного обладнання з 

обов’язковим урахуванням гарантійних зобов’язань Постачальника, та 

вказаними орієнтовними термінами заміни або ремонту обладнання. 

Постачальник для кожної одиниці обладнання має надати формуляр, в 

якому відзначає усі види сервісного обслуговування, ремонту та заміни на 

протязі всього життєвого циклу обладнання. 

До монтажу обладнання Постачальник організує навчання та тренінги 

фахівців, які будуть обслуговувати АПС, методам і навикам роботи і 

обслуговування обладнання. По результатам навчання фахівці повинні 

отримати відповідні Сертифікати. 

 

5.4 Процедури повірки обладнання 

 

Імпортне аналітичне обладнання при завезенні на митну територію 

України повинно обов’язково отримати оцінку відповідності згідно Технічного 

Регламенту № 94 бажано по модулю «В», в спеціальній акредитованій 

організації (наприклад Укрметртестстандарт). Підтвердженням такої оцінки 

являється «Сертифікат оцінки відповідності….  по модулю «В», в якому будуть 

встановлені типи засобів вимірювання період наступної оцінки відповідності. 

Перед поставкою обладнання Замовнику, необхідно пройти іспити в 

акредитованій організації (наприклад Укрметртестстандарт) з метою отримання 

Декларації відповідності обладнання (газоаналітичного) технічним 

характеристикам виробника зазначених в Сертифікаті. Такі іспити виконуються 

по модулю «F»  Технічного Регламенту № 94. Іспити по модулю «F»  і 

отримання чергової декларації виконуються з періодичністю зазначеною в 

Сертифікації. 

Технічний Регламент № 94 не поширюється на вимірювачі концентрації 

пилу, тому сертифікація цих засобів може бути добровільною, але їх калібровка 

в акредитованій організації (наприклад Укрметртестстандарт), являється 

обов’язковою. 
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Процедури повірки ЗВТ (газоаналізаторів) повинна проводитись один раз 

на 1 рік або один раз в 2 роки, згідно вимог технічного паспорту на ЗВТ. 

 

5.5 Вимоги до верифікації даних 

 

Для забезпечення виконання умов верифікації даних при закупівлі 

обладнання необхідно звертати увагу на методики вимірювань, які 

використовуються в обладнанні. Якщо обладнання передбачається 

використовувати для точних досліджень концентрацій, в обладнанні повинні 

використовуватися тільки референтні методики вимірювання. Обладнання 

повинно бути сертифіковане згідно Технічного регламенту 94. 

При використанні електрохімічних методів вимірювання, які не є 

референтними, необхідно вибирати обладнання, яке пройшло тривалі 

випробування в польових умовах, в спеціально акредитованих лабораторіях, 

наприклад, South Coast AQMD (http://www.aqmd.gov/), для оцінки (визначення 

коефіціента кореляції) отриманих даних, даним з обладнання з референтними 

методами вимірювання. А також для розуміння можливості застосування 

електрохімічного обладнання для цілей моніторингу (наприклад як індикативні 

прилади). 

 

5.6 Система передавання даних  

 

Одною з основних завдань мережі спостережень та АПС (ІПС) РСМД 

полягає у наданні оперативної інформації щодо стану об’єктів довкілля до 

регіонального центру моніторингу та до бази даних Raven Міндовкілля. 

Регіональний центр моніторингу повинен включати в свій склад уніфіковану 

програму передачі даних користувачам інформації. Об’єм переданих 

параметрів, періодичність передачі, терміни передачі, інформаційні протоколи, 

повинні бути єдині для всіх регіональних систем України, і встановлюються 

Міндовкілля.   

Інформаційний обмін зовнішніх споживачів даних щодо якості стану 
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об’єктів довкілля в регіоні має здійснюватись через мережу Інтернет. 

Інформація про якість стану довкілля з мережі спостереження має 

надаватись у режимі он-лайн на сайт регіональної системи моніторингу 

довкілля і така інформація має бути доступною для усіх користувачів, у т.ч. 

громадськості у режимі он-лайн. 
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ВИСНОВКИ 

 

Індустріалізація, без адекватного регулювання природного середовища, 

спричиняє значне забруднення повітря, води і ґрунту. Забруднення можна 

визначити як небажане змінення фізичних, хімічних або біологічних 

характеристик повітря, води, ґрунтів, що може згубно впливати на здоров’я, 

виживання й діяльність людини та інших живих об’єктів. У такій ситуації 

важливо мати повну й достовірну інформацію про фактичний стан біосфери й 

прогнози щодо її майбутнього, особливо на регіональному рівні. 

У зв'язку з цим підвищилася роль систем моніторингу довкілля в місцях 

інтенсивної антропогенної дії, як на регіональному рівні так і в глобальному 

масштабі. 

Державна політика в галузі моніторингу й охорони НПС, використання 

природних ресурсів й екологічної безпеки полягає у формуванні загальної 

стратегії моніторингу довкілля як багатоцільової інформаційної системи – 

елемента державної мегасистеми управління станом природного середовища. 

Моніторинг НПС в Україні здійснюється різними відомствами у складі 

Державної системи моніторингу довкілля (ДСМД), що визначено відповідною 

постановою Кабінету Міністрів України [18]. Шляхи розвитку ДСМД 

полягають у забезпеченні якості й безперервності спостережень за складовими 

довкілля, узгодженості й прогресивності нормативного, методичного, 

технічного й організаційного забезпечення мереж спостережень, зокрема на 

базовом рівні тобто на рівні регіонів.  Регіональні системи є основою у 

створенні механізмів оцінювання, прогнозування та розроблення моделей 

управлінських рішень.  

Розроблення та реалізація Програм моніторингу на регіональному та 

державному рівнях має забезпечувати виконання завдань покладених на 

системи моніторингу.. 

Автори посібника є співавторами проекту Державної програми 

проведення моніторингу НПС та програм розвитку систем моніторингу 
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довкілля для ряду регіонів України, метою яких є розроблення й упровадження 

стратегії і плану дій, спрямованих на вдосконалення ДСМД, підвищення рівня 

виконання її основних функцій із забезпечення потреб органів державного 

управління, місцевого самоврядування й громадськості в оперативній і 

достовірній інформації про стан НПС України.  

У посібнику надані основні поняття моніторингу НПС та описано 

концептуальні підходи до питань створення й забезпечення функціонування 

системи моніторингу довкілля на державному рівні і регіональному рівнях з 

обґрунтуванням понять і визначенням окремих видів моніторингу, викладено 

базові положення щодо програм, формування мереж спостережень та їх 

технічного забезпечення.. Посібник є результатом багаторічної роботи 

авторського колективу над проблемами моніторингу НПС, аналізу законодавчої 

й нормативної баз, участі в розробленні системи екологічного моніторингу 

«СЕМ Україна» (1992 р.), створення багатьох нормативно-методичних 

документів з питань моніторингу довкілля, інформаційних баз даних, 

регіональних і відомчих програм моніторингу НПС [28 – 32].  

На думку авторів, посібник має бути корисним для фахівців, що 

працюють у сфері охорони навколишнього природного середовища і 

здійснюють його моніторинг, як на державному так і особливо на 

регіональному рівнях, а також для студентів навчальних закладів, де 

викладаються основи природоохоронної діяльності. 
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