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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 236 с., 9 табл., 2 рис., 5 дод., 13 джерел 

 

МОНІТОРИНГ, СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ДОВКІЛЛЯ, СУБ'ЄКТИ 

МОНІТОРИНГУ, АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ, 

БАЗА ДАНИХ, ПУНКТ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ПОКАЗНИКИ КОНТРОЛЮ 

 

Об’єкт дослідження – мережа спостережень атмосферного повітря 

суб’єктів моніторингу навколишнього природного середовища різних 

організаційних рівнів. 

Мета роботи – розроблення науково обґрунтованого Державного реєстру 

мережі моніторингу атмосферного повітря, оцінка наявної мережі спостережень 

атмосферного повітря, як складової мережі спостережень державної системи 

моніторингу довкілля. 

Визначено – сучасний стан та склад мережі моніторингу атмосферного 

повітря, наявних суб’єктів моніторингу атмосферного повітря та існуючих у 

них мереж спостережень; 

Здійснено – оцінку щодо відповідності наявних мереж спостережень 

рекомендаціям Директив ЄС, аналіз і оброблення інформації щодо мереж 

спостережень для внесення до реєстру; 

Розроблено – інформаційну структуру Державного реєстру мережі 

моніторингу атмосферного повітря на основі елементів відомчих мереж; 

В результаті досліджень зібрані данні та проаналізовано інформацію 

щодо наявності відомчих мереж моніторингу ДСНС (Гідромет), МОЗ та мереж 

підпорядкованих місцевим органам самоуправління. 

Проведено дослідження щодо мереж спостережень за відомчою 

приналежністю та розташуванням. Запропоновано інформаційну структуру 

Реєстру яка надає можливість створити повний перелік та узагальнити існуючу 

мережу спостережень за станом атмосферного повітря систем моніторингу 

різного підпорядкування. 

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

 

У цьому звіті нижче наведені терміни вживаються у такому значенні: 

Агломерація – зона, що становить місто з населенням понад 250000 осіб; 

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 – 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; 

Моніторинг довкілля – це система постійних спостережень за елементами 

навколишнього природного 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. 

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. 

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. 

У цьому звіті наведені скорочення мають такі значення: 
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АПС – автоматизований пост спостережень за станом об'єкта 

навколишнього природного середовища; 

ВМО – Всесвітня Метеорологічна Організація;  

ГМО  – гідрометеорологічна обсерваторія; 

ДСМД – Державна система моніторингу довкілля; 

ЗР – забруднювальна речовина; 

КЛСЗПС – комплексна лабораторія спостережень за забрудненням 

природного середовища 

ЛСЗА – лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря  

Міндовкілля – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України; 

МС – метеорологічна станція; 

НДР – науково-дослідна робота; 

НПС – навколишнє природне середовище; 

ОПЕН – об'єкт підвищеної екологічної небезпеки; 

ПС – пост спостережень; 

РСМД – регіональна система моніторингу довкілля; 

РЦМД – регіональний центр моніторингу довкілля; 

РЦГМ – регіональний цент гідрометеорології; 

ЦГМ – Обласний центр з гідрометеорології; 

ЦГО – Центральна геофізична обсерваторія; 

 

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

охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного 

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

 

Підставою для виконання роботи є Тематичний план прикладних 

наукових досліджень на 2019 – 2021 роки НДУ «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем» затвердженого Міністерством 

18.07.2019 р., п. 29 «Розроблення реєстру стаціонарних постів спостереження 

атмосферного повітря відомчих та регіональних систем моніторингу довкілля», 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.91 №1264-XI, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. №391 

«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.19 № 827 «Деякі питання 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря», та 

Директива Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу 

№50/2008/ЄС від 23.10.2000 р., що встановлює основи для діяльності Спільноти 

в області охорони атмосферного повітря [1, 18, 19]. 

Функціонування державної системи моніторингу довкілля у тому числі на 

регіональному рівні не можливе без наявності необхідної мережі 

спостереження обладнаної сучасною базою вимірювальних засобів. Крім того 

мережа спостережень має відповідати вимогам щодо якості та обсягу 

необхідної інформації для чого вона має оптимально охоплювати територію та 

об’єкти спостереження і задовольняти, як державним так міжнародним 

вимогам. Удосконалення та оптимізація існуючих мереж спостереження 

можливе лише за умов наявності усієї інформації щодо її розташування та 

належності до суб’єктів Державної системи моніторингу довкілля (ДСМД). 

Тому робота яку виконано досить актуальна і своєчасна, оскільки повна 

інформація щодо мереж спостереження за станом атмосферного повітря, що 

складають державну систему за цим напрямом на теперішній час відсутня. За 

останній час у державі пройшли адміністративні зміни, у тому числі пройшли 

зміни з суб’єктами моніторингу, змінились функціональні обов’язки, назви, 

підпорядкованість, що у свою чергу призвело до змін у мережах спостережень. 

Це у свою чергу потребує внесення до реєстру, як первинної інформації так і 
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створення інформаційної структури та програмного продукту користування 

реєстром пунктів спостереження за станом атмосферного повітря. 

За результатами роботи має бути виконано: 

визначено наявність мереж спостережень за станом атмосферного повітря 

різного рівня та підпорядкованості; 

збір станом на 2020 рік інформації для баз даних, щодо мережі ПС 

атмосферного повітря суб’єктів ДСМД;  

оцінку наявної мережі постів спостережень атмосферного повітря 

суб’єктів ДСМД;  

проведено характеристику наявних мереж спостережень за відомчою 

приналежністю; 

проведено оцінку щодо відповідності наявних мереж спостережень 

вимогам Директиви 50/2008/ЄС та постанов уряду; 

розробка інформаційної структури та порядок ведення реєстрових 

записів, у тому числі структура програмного забезпечення автоматизованої 

обробки і ведення реєстрових записів. 

Склад мережі моніторингу атмосферного повітря та інформацію щодо 

пунктів спостережень які увійшли до даного Реєстру отримано від Міндовкілля, 

ДСНС (Гідромет), від ряду обласних лабораторних центрів МОЗ України та від 

структурних підрозділів обласних державних адміністрацій областей. 

За результатами роботи проведено актуалізацію інформації у реєстрі 

щодо існуючих на теперішній час мереж спостереження, створено 

інформаційну структуру, розроблено формати надання даних Державного 

реєстру мережі моніторингу атмосферного повітря та порядок ведення 

реєстрових записів Державного реєстру мережі моніторингу атмосферного 

повітря. 
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1 АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА 

СТАНОМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИМОГАМ ДИРЕКТИВ ЄС 

 

1.1 Вимоги Директиви 50/2008/ЄС щодо чисельності постів 

спостереження атмосферного повітря 

 

Директива 50/2008/ЄС висуває вимоги щодо мереж спостережень за 

станом атмосферного повітря з питань показників, що спостерігаються, 

періодичності спостережень та кількості постів спостережень та їх призначення 

тому у Реєстрі, що розробляється мають бути враховані ці вимоги.  

 

1.1.1 Для фіксованих вимірювань сірчистого газу, двоокису азоту та 

окису азоту,  твердих часток ТЧ10/ТЧ2,5 , свинцю, окису вуглецю:  

А. Мінімальна кількість ПС фіксованих вимірювань для оцінки 

відповідності з ГДК ЗР для захисту здоров’я  людини і визначення межі порога 

у агломераціях, де фіксоване вимірювання є єдиним джерелом інформації 

наведено у табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Кількість ПС для розсіяних джерел  

Населення 

агломерацій 

(тис. чол.) 

Коли максимальний рівень 

концентрації 

перевищує верхній поріг оцінки 

( кількість ПС) 

Коли максимальний рівень 

концентрації 

знаходиться між верхнім і 

нижнім порогами оцінки 

(кількість ПС) 

 Забруднення 

за винятком      

ТЧ 

ТЧ 

(сукупність 

ТЧ10 ТЧ2,5) 

Забруднення 

за винятком      

ТЧ 

ТЧ 

(сукупність 

ТЧ10 ТЧ2,5) 

0 - 249 1 2 1 1 

250 – 499 2 3 1 2 

500 – 749 2 3 1 2 

750 – 999 3 4 1 2 

1000 – 1499 4 6 2 3 

1500 - 1999 5 7 2 3 

2000 – 2749 6 8 3 4 

2750 – 3749 7 10 3 4 

3750 – 4749 8 11 3 6 

4750 – 5999 9 13 4 6 

> 6000 10 15 4 7 
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Примітка. 

(1) Для двоокису азоту, твердих часток, бензолу і окису вуглецю: включити 

принаймні одну міську фонову станцію моніторингу та одну транспортно орієнтовану 

станцію, за умови, що це не збільшить кількість пунктів для відбору проб. Для цих 

забруднень загальна кількість міських фонових станцій і загальна кількість транспортно 

орієнтованих станцій у державі-члені, що вимагається відповідно до частини 1 А, не 

відрізняється більше, ніж на коефіцієнт 2. Пункти відбору проб з перевищенням граничної 

величини для PM10 протягом останніх трьох років зберігаються, якщо не вимагається їх 

переміщення внаслідок особливих обставин, зокрема, через територіальний розвиток. 

(2) Якщо ТЧ2,5 і ТЧ10 вимірюються відповідно до статті 8 на одній станції 

моніторингу, вони вважаються двома окремими пунктами відбору проб. Загальна кількість 

пунктів відбору проб ТЧ2,5 і ТЧ10 в державі-члені, необхідних відповідно до частини 1 А, не 

відрізняється більше, ніж на коефіцієнт 2, а кількість пунктів відбору проб ТЧ2,5 у міських 

фонових районах агломерацій та у міських районах відповідають вимогам В додатку V. 

 

Крапкові джерела  

Для оцінки забруднення у безпосередній близькості від джерел 

забруднення розрахунок кількості пунктів фіксованих вимірювань визначається 

з урахуванням концентрації викидів, вірогідного характеру розповсюдження 

забрудненого повітря та потенційного впливу на населення.  

В. Мінімальна кількість вимірювальних пунктів фіксованих вимірювань  

для оцінки відповідності з цілями щодо зменшення впливу ЗР, таких як ТЧ2,5  

для захисту здоров’я  людини.  

Один  вимірювальний пункт розраховано на один мільйон чоловік 

населення, яке проживає в агломераціях та на території міста з населенням  

більш 100000 чоловік.  

C. Мінімальна кількість вимірювальних пунктів. призначених для 

фіксованих вимірювань, визначення відповідності з критичними рівнями 

викидів ЗР та захисту рослин поза зон агломерації. 

 

Коли макс. концентрація ЗР перевищує 

верхній поріг оцінки 

Коли макс. концентрація ЗР  знаходиться між 

верхнім і нижнім порогами оцінки 

1 станція на кожні 20000 кв. км 1 станція на кожні 40000 кв. км 
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Для зон та агломерацій, в яких інформація від пунктів відбору проб для 

фіксованих вимірювань доповнена інформацією від моделювання або 

індикативних вимірювань, загальна кількість пунктів відбору проб, визначених 

в А Додатка V, може бути зменшена до 50%, за умови, що дотримані такі 

вимоги:  

(а) додаткові методи надають достатньо інформації для оцінки якості 

повітря по відношенню до граничних величин та порогу небезпеки, а також для 

адекватного інформування громадськості;  

(b) кількість пунктів відбору проб, які потрібно встановити, і 

територіальне розподілення інших методів є достатніми для встановлення 

концентрації відповідного забруднення згідно з цілями щодо якості даних, 

визначених у А Додатка І Директиви, і дозволяють результатам оцінювання 

задовольняти критерії, визначені у В Додатка І Директиви. 

 

Таблиця 1.2 – Кількість ПС для фіксованих вимірів концентрації озону 

(Додаток 9 Директиви) 

Населення 

(х 1000) 

Агломерації 

(міські) 

( кількість ПС) 

Інші зони 

(сільські) 

( кількість ПС) 

Сільський фон 

< 250  1 Одна станція на 50000 кв. 

км. 

< 500 1 2  

< 1000 2 2  

< 1500 3 3  

< 2000 3 4  

< 2750 4 5  

< 3750 5 6  

> 3750 Одна додаткова 

на 2000000 

населення 

 

Одна додаткова 

на 2000000 

населення 

 

 

 

Принаймні 1 станція в приміських зонах, де існує імовірність 

найбільшого впливу на населення. В агломераціях принаймні 50 % станцій 

повинні бути розташовувані в приміських районах.  

Рекомендується 1 станція на 25 000 км2 для складного рельєфу. 
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1.1.3 У вразливих сільських районах (стаття 6 п. 5 Директиви) подалі від 

значних джерел забруднення повітря, з метою отримання, як мінімум, 

інформації про загальну масову концентрацію і концентрації окремих хімічних 

компонентів дрібних твердих часток (ТЧ2,5) – один пункт відбору 

встановлюється на кожні 100 000 квадратних кілометрів. 

Таким чином, визначено вимоги Директиви щодо мінімальної кількості 

постів спостережень щодо виміру сірчистого газу, двоокису азоту та окису 

азоту,  твердих часток ТЧ10/ТЧ2,5 , свинцю, окису вуглецю, озону для оцінки 

відповідності з ГДК ЗР для захисту здоров’я  людини у агломераціях, захисту 

рослин поза зон агломерації та у вразливих сільських районах. 

Стан існуючої мережі спостережень атмосферного повітря України щодо 

кількості ПС було проаналізовано на відповідність вимогам Директиви. 

Результати аналізу зведені у таблицю 4 і наведені у розділі 2.  

 

1.2 Аналіз складу існуючої мережі спостережень за атмосферним 

повітрям України з урахуванням вимог Директив ЄС 

 

Головна мета законодавства ЄС у сфері якості повітря полягає у 

скороченні викидів шкідливих речовин в атмосферу і в забезпеченні якості 

повітря, припустимого з точки зору здоров'я людей і навколишнього 

природного середовища (НПС). 

Для цього в законодавстві визначаються стандарти якості повітря, 

допустимі нормативи викидів з різних джерел (стаціонарних, пересувних), 

викидів в результаті поводження з продуктами і матеріалами, базові 

адміністративні та управлінські принципи оцінки стану НПС та розбудови 

систем моніторингу. 

З метою здійснення контролю рівня забруднення і моніторингу 

концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в законодавстві 

ЄС були прийняті відповідні директиви та регламенти. 

Існуюча державна система моніторингу довкілля України (ДСМД) 

базується на виконанні розподілених функцій між її суб’єктами і складається з 
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підпорядкованих їм підсистем. Кожна підсистема на рівні окремих суб’єктів 

системи моніторингу має свою структурно-організаційну, науково-методичну 

та технічну бази. Отже, організацію спостережень у ДСМД у межах своїх 

повноважень здійснюють міністерства та відомства (суб'єкти моніторингу). 

Зокрема, основною мережею спостереження за атмосферним повітрям є мережа 

гідрометеорологічної служби, яка на теперішній час знаходиться у 

підпорядкуванні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Районування України, побудовано з максимальним орієнтуванням на 

конкретні умови середовища з об'єктивно обґрунтованою мережею 

розташування постів спостереження (ПС) за атмосферним повітрям, як у 

крупних містах, так і в деяких промислових агломераціях, що дозволяє 

оцінювати стан екологічної ситуації в регіоні. Існуюча мережа спостереження 

за забрудненням атмосферного повітря побудова у міських агломераціях 

відповідно до вимог діючого РД 52.04.186-89. 

Крім того, при створенні мережі враховувався принцип територіальної 

спільності: площа, яка відповідає таксономічній одиниці районування, 

обов'язково включає декілька територій, що межують між собою. 

Контроль за забрудненням повітря має такі основні складові: 

спостереження як віддалених, так і короткочасних тенденцій; оцінка 

відповідності стандартам якості повітря; оцінка здоров’я населення і 

негативного впливу на довкілля; планування; затвердження моделей дисперсії, 

які використовують математичні підходи моделювання, з метою прогнозування 

рівнів забруднення повітря; ефективність заходів управління. 

У результаті проведення моніторингу атмосферного повітря 

одержуються: первинні дані контролю та спостережень за станом забруднення; 

узагальнені дані про рівень забруднення на певній території за певний 

проміжок часу; узагальнені дані про склад та обсяги викидів забруднюючих 

речовин; оцінка рівнів та ступеня небезпечності забруднення для довкілля та 

життєдіяльності населення; оцінка складу та обсягів викидів забруднюючих 

речовин. 

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Україні, в 
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основному, проводиться гідрометеорологічною службою у 53 містах та на 163 

постах базової мережі, які охоплюють усю територію України, 33 метеостанції 

спостерігають за забрудненням атмосферних опадів, та 54 станції – за 

забрудненням снігового покриву.  

Згідно з ГОСТ 17.2.3.01–86 на стаціонарних постах Програма 

обов’язкового моніторингу якості атмосферного повітря охоплює сім 

забруднювальних речовин: суспендовані пилові частинки, SО2, NОх, СО, 

формальдегід, свинець та бенз(а)пірен. Деякі станції контролюють наявність 

додаткових забруднювальних речовин в залежності від регіональних або 

місцевих викидів та наявності технічного потенціалу.  

Якість атмосферного повітря визначається в цілому по країні за 33 

показниками. В опадах та сніговому покриву аналізується наявність 11 

забруднювальних речовин. Контроль якості повітря проводиться згідно 

затвердженого переліку шкідливих речовин, який прийнятий для кожного з 53 

міст України, в тому числі:  

–  пил, двооксид азоту, двооксид сірки в 53 містах;  

– оксид вуглецю в 49 містах;  

– оксид азоту в 28 містах;  

– важкі метали та бенз(а)пірен у 50 містах;  

– формальдегід в 43 містах;  

– фенол аміак 23 містах;  

– фтористий водень в 14 містах;  

– сірководень у 16 містах;  

– хлористий водень в 11 містах;  

– сажа в 6 містах;  

– розчинні сульфати в 20 містах;  

– сірчана кислота, бензол, толуол, етилбензол і ксилол в 2 містах;  

– анілін в 1 місті. 

Програма обов'язкового моніторингу якості атмосферного повітря 

включає 7 забруднювальних речовин: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид 

вуглецю, формальдегід, свинець, бенз(а)пірен, наведено у Додатку А.  
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На 81 стаціонарному ПС здійснюється за 8 важким металам: кадмій, 

залізо, цинк, мідь, нікель, свинець, хром, марганець.  

Програма обов'язкового моніторингу передбачає щоденний 4-х кратний 

(1, 7, 13, 19 годин) відбір проб і контроль стану атмосферного повітря по 31 

домішки, але враховуючи місцеві особливості та тривалий досвід на окремих 

ПС спостереження за деякими показниками проводяться 2 (3) рази на добу. 

Однак на теперішній час в населених пунктах України  не контролюються 

концентрації озону, ТЧ2,5 і ТЧ10 ( РМ2,5 і РМ10), за причинами відсутності 

необхідного обладнання, методичного забезпечення та фінансування необхідної 

модернізації ПС мережі. 

На теперішній час на мережі спостереження Гідромету використовують 

наступні види стаціонарних ПС Українського виробника: «ПОСТ-1», «ПОСТ-

2», «ПОСТ-2а». 

Порівняльний аналіз відповідності побудови мережі спостереження за 

станом атмосферного повітря відповідно до вимог РД 52.04.186-89 та 

Директиви 2008/50/ЄС наведено у табл.1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Принципи побудови мережі у міських агломераціях 

відповідно до РД 52.04.186-89 у порівнянні з Директивою 2008/50/ЄС (додаток 

5) 

Чисельність населення  

(тис. люд) 

Кількість ПС за  

РД 52.04.186-89 

Кількість ПС за 

Директивою 2008/50/ЄС 

до 50 тис. 1 1 

50 - 100 тис. 2 1 

100 - 200 тис. 2 - 3 1 

200 - 500 тис. 3 - 5 2 (250 - 499 тис.) 

500 тис. - 1 млн. 5 - 10 2 (500 - 749 тис.) 

більше 1 млн. 10 - 20 2 (750 - 999 тис.) 

3 (1 - 1,9 млн.) 

4 (2 - 3,749 млн.) 

6 (3,750 - 5,999 млн.) 

7 (більше 6 млн.) 
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У результаті досліджень вивчено склад існуючої мережі, зокрема 

гідрометслужби, яка веде спостереження за атмосферним повітрям в зонах та 

агломераціях України та перелік аналітичних лабораторій гідрометслужби, що 

спостерігають атмосферне повітря в зонах та агломераціях, наведено у табл. 1.4 

та зроблено аналіз загальних даних щодо різних міст де розташовано пости 

мережі спостережень гідрометслужби України та на відповідністьі їх кількості 

вимогам Директиви 50/2008/ЄС та наведені у таблиці 1.5. 

Окрім гідрометеорологічної служби участь у проведенні спостереження 

за станом атмосферного повітря та впливом на нього промислових об’єктів в 

Україні приймають обласні лабораторні центри Міністерства охорони здоров’я 

України (ОЛЦ МОЗ) та мережі спостережень, що створені за ініціативою 

місцевих органів самоврядування, зокрема у Донецькій, Дніпропетровській та 

Київських областях.  

Державна екологічна інспекція (Мінприроди) здійснює вибірковий відбір 

проб на джерелах викидів. Вимірюється понад 65 параметрів. 

На мережі ОЛЦ МОЗ України МОЗ використовуються як стаціонарні 

пости, так і фіксовані пости маршрутних спостережень, але на усіх постах 

ведуться визначення тільки максимально разових концентрацій. При цьому 

мережа МОЗ розвинута у кількісному складі, але зафіксована тільки на 

регіональному рівні програмними документами. 

ОЛЦ МОЗ України здійснює спостереження за якістю атмосферного 

повітря у житловій та рекреаційній зонах, зокрема поблизу основних доріг, 

санітарно-захисних зон та житлових будинків, на території шкіл, дошкільних 

установ та медичних закладів в містах та в робочий зоні. Крім того, 

здійснюється аналіз якості повітря у житловій зоні за скаргами мешканців. 

Звіти з моніторингу якості повітря в Україні та її регіонах робляться 

щомісяця, щокварталу та щороку, інформація про стан забруднення природного 

середовища та відповідні інформаційно-аналітичні огляди наведено на сайтах 

Мінприроди України: http://menr.gov.ua/content/category/74 і 

http://www.ecobank.org.ua/state/Pages/default.aspx.  
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Таблиця 1.4– Перелік аналітичних лабораторій гідрометеорологічної служби України, що спостерігають атмосферне 

повітря в агломераціях 

№ 

лаб.  

у БД 

Підпорядкованість Назва лабораторії Місце розташування 

1 2 3 4 

Вінницька область 

221 Гідромет Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного 

повітря 

м. Вінниця 

Волинська область 

321 Гідромет Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням 

природного середовища Волинського ЦГМ 

м. Луцьк 

Дніпропетровська область 

421 Гідромет Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря 

м. Дніпропетровська 

м. Дніпропетровськ 

422 Гідромет Криворізька лабораторія по спостереженню за забрудненням 

атмосферного повітря 

м. Кривий Ріг 

423 Гідромет Дніпродзержинська лабораторія спостережень за забрудненням 

атмосферного повітря 

м. Дніпродзержинськ 

1
9
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 4 

Донецька область 

521 Гідромет Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням 

природного середовища 

м. Донецьк 

522 Гідромет Лабораторія спостережень забруднення атмосферного повітря  м. Горлівка 

523 Гідромет Краматорська лабораторія спостережень за забрудненням 

атмосферного повітря 

м. Краматорськ 

524 Гідромет Морська гідрометеостанція Маріуполь м. Маріуполь 

Закарпатська область 

721 
Гідромет 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного 

повітря 

м. Ужгород 

Запорізька область 

821 
Гідромет 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного 

повітря 

м. Запоріжжя  

Київська область 

1021 
Гідромет 

Фізико-хімічних методів аналізу Центральної геофізичної 

обсерваторії 

м. Київ 

Кіровоградська область 

1121 Гідромет Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря 

м. Кропивницький 

1122 Гідромет Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням 

навколишнього середовища Світловодської ГМО 

м. Світловодськ 

2
0
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 4 

Луганська область 

1221 Гідромет Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря м.Луганська 

м. Луганськ 

1222 Гідромет Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням 

природного середовища 

м.  Лисичанськ 

1223 Гідромет Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря м.Алчевська 

м. Алчевськ 

Львівськая область 

 

1321 

Гідромет 

Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря  

м. Львова 

м. Львів 

Миколаївська область 

1421 Гідромет Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням 

природного середовища 

 

м. Миколаїв 

Одеська область 

1521 Гідромет Лабораторія спостережень за забрудненням природного 

середовища 

м. Одеси 

 

м. Одеса 

2
1
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 4 

1522 Гідромет Комплексна лабораторія по спостереженню за забрудненням 

природного середовища 

м. Ізмаїл 

Полтавська область 

1621 Гідромет Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря м.Полтави 

м. Полтава 

1622 Гідромет Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря м. Кременчук 

м. Кременчук 

Рівненська область 

1721 Гідромет Комплексна  лабораторія спостережень за забрудненням 

природного середовища 

м. Рівне 

Сумська область 

1821 Гідромет Відділ аналітконтролю м. Суми 

Тернопільська область 

1921 Гідромет Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря м. Тернопіль 

м. Тернопіль 

 

Харківська область 

2021 Гідромет Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням 

навколишнього середовища 

м. Харків 

2
2
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

Херсонська область 

2121 
Гідромет 

Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря 

м. Херсон 

Хмельницька область 

2221 Гідромет Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням 

навколишнього середовища 

м. Хмельницьк 

Черкаська область 

2521 Гідромет Лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря м. Черкаси 

м. Черкаси 

Чернівецька область 

2321 Гідромет Лабораторія спостереження забруднення атмосферного повітря м. Чернівці 

АР Крим 

121 Гідромет Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням 

навколишнього середовища Кримського респ. центру 

м. Сімферополь 

122 Гідромет Красноперекопська хімічна лабораторія спостереження 

забруднення природного середовища 

м. Красноперекопськ 

123 Гідромет Морська гідрометеостанція "Ялта" м. Ялта 

124 Гідромет Комплексна лаб. спостережень за забрудненням навк-го 

середовища морська гідрометеостанція "Опасне" 

м. Керч 

2
3
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1.3 Відповідність кількості ПС мережі спостережень гідрометслужби України вимогам Директиви 

 

Результати аналізу загальних даних щодо різних міст де розташовано пости мережі спостережень гідрометслужби 

України та на відповідністьі їх кількості вимогам Директиви 50/2008/ЄС наведені у таблиці 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Відповідності кількості ПС мережі спостережень гідрометслужби України вимогам Директиви 

№ 

з/

п 

Назва області 

та міста 

Чисельність 

населення, 

тис. чол.* 

Площа, 

км²**, 

*** 

Кількість постів Відповідність (-/+) або додаткова 

кількість постів 

Мережа 

гідромет 

На 01.01.14 р. 

Вимоги 

РД 52.04.186-

89 

Вимоги 

Директиви 

2008/50/ЄС 

За 

РД 52.04.186-89 

За Директивою 

2008/50/ЄС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Вінницька обл. 

м. Вінниця 

 372 60 

 

2 

 

3 - 5 

 

2 

 

1 - 3 

 

+ 

2 Волинська обл. 

м. Луцьк 

 216 42 

 

3 

 

3 - 5 

 

1 

 

+ 

 

+ 

3 Дніпропетровська 

обл. 

м. Дніпро 

м. Кривий Ріг 

м. Каменське  

 

 

993 

652 

241 

 

 

410 

430 

140 

 

 

7 

5 

4 

 

 

10 - 20 

5 - 10 

4 - 5 

 

 

4 - 9 

2 

2 

 

 

3 - 13 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

2
4
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Донецька обл. 

м. Донецьк 

м. Макіївка 

м. Горлівка 

м. Єнакієве 

м. Бахмут 

м. Краматорськ 

м. Слов’янськ  

м. Маріуполь 

 

 

950 

352 

254 

81 

73*** 

163 

117 

459 

 

571 

426 

422 

39,4 

22,6 

117,2 

74 

244 

 

6 

2 

3 

2 

1 

4 

2 

5 

 

6 - 10 

3 - 5 

3 - 5 

2 - 3 

2 

4 - 5 

2 - 3 

5 

 

4 - 9 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

 

+ 

1 - 3 

+ 

+ 

1 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 Житомирська обл. 

м. Житомир 271 61 

 

2 

 

3 - 5 

 

2 

 

1 - 3 

 

+ 

6 Закарпатська обл. 

м. Ужгород 
116 30 

 

2 

 

2 - 3 

 

1 

 

+ 

 

+ 

7 Запорізька обл. 

м. Запоріжжя 766 280 

 

5 

 

5 - 10 

 

3 

 

+ 

 

+ 

8 Івано-Франківська 

обл., м. Івано-

Франківськ  227 80 

 

1 

 

3 - 5 

 

2 

 

2 - 4 

 

1 

9 Київська обл. 

м. Київ 

м. Біла Церква 

м. Бровари 

м. Обухів 

м. Українка  

 

2 869 

211*** 

99*** 

33,6*** 

15,4 

 

800 

34 

34 

13 

5,91 

 

16 

2 

1 

1 

1 

 

16-20 

2 - 3 

2 

1 

1 

 

4 - 9 

1 

1 

1 

1 

 

+ 

+ 

1 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2
5
 



26 

Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Кіровоградська 

обл. 

м. Кропивницький 

м. Олександрія 

м. Світловодськ 

 

233 

92,6*** 

54,3*** 

 

103,3 

68,1 

44,7 

 

3 

1 

1 

 

3 - 5 

2 

2 

 

2 

1 

1 

 

+ 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

11 Луганська обл. 

м. Луганськ 

м. Лисичанськ 

м. Сєвєродонецьк 

м. Рубіжне 

м. Алчевськ 

 

 

424 

103 

109 

60 

110 

 

286 

96 

58 

34 

49 

 

4 

2 

1 

1 

3 

 

4 - 5 

2 - 3 

2 - 3 

2 

3 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

+ 

+ 

1 - 2 

1 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

12 Львівська обл. 

м. Львів 

 729 171 

 

4 

 

5 - 10 

 

2 

 

1 - 6 

 

+ 

13 Миколаївська обл. 

м. Миколаїв 

 495 259,8 

 

4 

 

4 - 5 

 

2 

 

+ 

 

+ 

14 Одеська обл. 

м. Одеса 

м. Ізмаїл 

1 017 

73 

160 

50 

9 

1 

10 - 20 

2 

4 - 9 

1 

1 - 11 

1 

+ 

+ 

15 Полтавська обл. 

м. Полтава 

м. Кременчук 

м. Горішні Плавні 

 

296 

226 

52 

 

112,52 

109,6 

110,9 

 

4 

4 

1 

 

4 - 5 

4 - 5 

1 

 

2 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

2
6
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Рівненська обл. 

м. Рівне 

250 63 

 

3 

 

3 - 5 

 

1 

 

+ 

 

+ 

17 Сумська обл. 

м. Суми 269 146 

 

3 

 

3 - 5 

 

2 

 

+ 

 

+ 

18 Тернопільська 

обл.м. Тернопіль 217 59 

 

2 

 

3 - 5 

 

2 

 

1 - 3 

 

+ 

19 Харківська обл. 

м. Харків 1 451 350 

 

10 

 

10 - 20 

 

4 - 9 

 

+ 

 

+ 

20 Херсонська обл. 

м. Херсон 298 68,7 

 

4 

 

4 - 5 

 

2 

 

+ 

 

+ 

21 Хмельницька обл. 

м. Хмельницький 266 93 

 

2 

 

3 - 5 

 

2 

 

1 - 3 

 

+ 

22 Черкаська обл. 

м. Черкаси 285 78 

 

3 

 

3 - 5 

 

2 

 

+ 

 

+ 

23 Чернівецька обл. 

м. Чернівці 262 153 

 

3 

 

3 - 5 

 

1 

 

1 - 3 

 

+ 

24 Чернігівська обл. 

м. Чернігів 296 78 

 

2 

 

3 - 5 

 

2 

 

1 - 3 

 

+ 

 Загалом  

  163 184-283 91-116 24-68 2 

* - Статистичний щорічник України за 2013 рік, Державна служба статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/) 

** - Статистичні щорічники по областях України 

*** - Екологічні паспорти областей України (http://www.menr.gov.ua/index.php/protection/protection1)                                        27  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/index.php/protection/protection1
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Обласні гідрометеоцентри і ОЛЦ МОЗ України роблять щоквартальні 

огляди про стан забруднення атмосферного повітря в містах і районах країни.  

Обласними гідрометеоцентрами робляться також щомісячні огляди про 

стан забруднення атмосферного повітря в містах, які надаються у вигляді 

електронних бюлетенів.  

Отримані дані передаються в Інформаційно-аналітичний центр Державної 

системи екологічного моніторингу Мінприроди України (ІАЦ GEMS) і 

накопичуються в банках екологічних даних. 

Розвиток системи екологічного моніторингу в Україні протягом останніх 

років призвело до створення у великих промислових центрах мереж з 

використанням АПС за станом атмосферного повітря поряд зі стаціонарними 

постами спостереження (з ручним відбором проб). Наприклад – у м. Кривий Ріг 

встановлено 5 АПС, у Донецькій області встановлено 7 – АПС та 50 

індикаторних постів спостережень (ІПС) навколо промислових об’єктів, також 

у областях використовуються пересувні пости спостережень на базі автомобілів 

для спостережень у місцях де відсутня мережа постійних постів спостережень. 

Оскільки контроль за забрудненням атмосферного повітря і викидами є 

однією з основних складових системи екологічного моніторингу в Україні то 

створення та розвиток локальних мереж автоматизованого спостережень є 

головним напрямком розвитку цієї системи. У першу чергу це стосується 

великих промислових міст, кожен з яких має свої особливості в плані джерел 

забруднювальних речовин, ландшафту, клімату і антропогенних факторів.  

Аналіз мереж спостережень за атмосферним повітрям дає підстави 

стверджувати, що ці мережі потребують оптимізації за складом. В багатьох 

випадках не охваченими є території, які важливі для загальної оцінки стану 

атмосферного повітря населеного пункту, агломерації або зони.  

Але перш ніж вкладати кошти у відновлення старого складу мережі 

спостережень, доцільно розглянути варіанти її оптимізації для підвищення 

репрезентативності оцінки стану атмосферного повітря у різних містах і 

необхідно проводити реформування мереж і відповідно до вимог Постанови 

КМУ № 827 та Директиви 2008/50/ЄС і для цього потрібен Реєстр мережі.  
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2 ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

РЕЄСТРОВИХ ЗАПИСІВ 

 

2.1 Інформаційна структура та формат надання даних державного реєстру 

мережі моніторингу атмосферного повітря 

 

В основу розробки покладено основні положення щодо інформаційної 

структури Реєстру мережі моніторингу довкілля та форматів надання даних які 

були сформульовані в 2015 р. у звіті про науково-дослідну роботу 

«Розроблення структури реєстру постів (пунктів, станцій, моніторингових 

ділянок) спостережень за об’єктами довкілля та форматів даних». Зазначені 

положення були доповнені і скориговані з урахуванням вимог постанов Уряду, 

що прийняті останнім часом та результатів сучасних досліджень по темі. 

 

2.1.1 Інформаційна структура й класифікатори Державного реєстру 

мережі моніторингу атмосферного повітря  

За результатами аналізу існуючих реєстрових записів щодо переліку 

пунктів спостережень у відомчих мережах моніторингу ДСНС (Гідромет), 

МОЗ, ОДА розроблена інформаційна структура Реєстру мережі моніторингу 

атмосферного повітря, яка наведена далі схематично та описана. 

Запропонована інформаційна структура Реєстру мережі моніторингу 

атмосферного повітря, яка представлена на рис. 2.1 надає можливість створити 

повний перелік та узагальнити існуючі мережі пунктів спостережень (ПС) за 

станом атмосферного повітря таких відомств як: ДСНС (Гідромет), МОЗ, ОДА 

та інших, якщо у них будуть створені постійні мережі спостережень. 
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Рисунок 2.1 – Інформаційна структура Реєстру мережі моніторингу 

атмосферного повітря 

Код ПС в Реєстрі 

Відомчий  код ПС  

Координата довготи ПС  

Координата широти ПС  

Назва зони 

Місце розташування ПС 

 

Дата реєстрації ПС 

Дата зняття ПС з обліку 

Код країни  

2 3 4 5 6 7 8 9 12 1 

Назва агломерації 

Відомча приналежність  

10 11 
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Опис інформаційної структури Реєстру мережі моніторингу 

атмосферного повітря та форматів надання даних: 

Графа 1 містить в собі код країни (за міжнародною класифікацією ISO – 

UA)  

Графа 2 містить в собі код у Реєстрі по кожному з ПС, що містить в собі 

відповідну інформацію. 

Графа 3 містить в собі відомчий код ПС відповідно по кожній відомчій 

мережі спостережень. 

Графа 4 містить в собі координати довготи по кожному з ПС. 

Графа 5 містить в собі координати широти по кожному з ПС. 

Графа 6 містить в собі назву зони, де розташований ПС. 

Графа 7 містить в собі назву агломерації, де розташований ПС. 

Графа 8 містить в собі опис місця розташування ПС з його детальною 

прив’язкою до місцевості. 

Графа 9 містить в собі відомості щодо відомчої приналежності ПС; 

Графа 10 містить в собі назву аналітичного підрозділу, що здійснює 

спостереження на даному ПС. 

Графа 11 містить в собі дату реєстрації ПС у державному реєстрі 

(заповнюється розробником Реєстру). 

Графа 12 містить в собі дату зняття з реєстрації (ліквідації) ПС у Реєстрі. 

З метою створення та ведення електронної версії Реєстру мережі 

моніторингу атмосферного повітря в складі структури реєстру запропоновано 

кодування пунктів спостережень.  

Структура кодування представлена на рис. 2.2. 

Всі строки записів в реєстрі нумеруються, для чого використовується 

нумерація від 1 до 9999. 
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Рисунок 2.2 – Структура кодування пунктів спостережень 

 

Наприклад: 21.06.10.16.01.100, що означає – ПС спостереження за станом 

атмосферного повітря (21), відноситься до зони Дніпропетровської обл.. (06), є 

агломерацією (10), знаходиться на території Дніпропетровської області (16), 

належить до мережі спостережень Мінприроди (Держекоінспекції) України (01) 

і під номером 100 (умовно). 

Кодування зон та агломерацій, до яких відносяться ПС, здійснюється у 

відповідності з постановою Кабінету Міністрів України 14.08.19 № 827 «Деякі 

питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного 

ХХ. Х. ХХ. ХХ. ХХ. 

код агломерації 

код адміністративно-територіального поділу 

код відомчої належності ПС 

. 

порядковий номер ПС 

ХХ. ХХ. 

код сфери спостережень 

код зони 

ХХХ. 
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повітря». 

Вказується цифрове значення коду адміністративно-територіального 

поділу місця знаходження ПС. 

Код номеру ПС являє собою порядковий номер в загальному переліку 

всіх пунктів спостереження по відомствах, що розташовані в межах одного 

територіального поділу (області). 

 

2.1.2 Формати надання даних та форми Державного реєстру мережі 

моніторингу атмосферного повітря 

На основі інформаційної структури та для створення і ведення 

безпосередньо Реєстру мережі моніторингу атмосферного повіря розроблено 

формат надання даних у табличній формі (Табл. 2.3), яка наведена нижче. 

 

Таблиця 2.1 – Форма надання даних та ведення Державного реєстру ПС 

мережі моніторингу атмосферного повітря 

Код 

країни 

Код ПС у 

Державному 

реєстрі 

Відомчий 

код ПС 
Довгота Широта Назва зони 

Назва 

агломерації 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Закінчення таблиці 2.1 

Опис місця 

розташування ПС 

Відомча 

приналежність 

ПС 

Назва підрозділу, 

що здійснює 

спостереження 

Дата 

реєстрації 

ПС 

Дата 

зняття з 

обліку 

8 9 10 11 12 

     

 

Інформація по кожному з ПС заноситься у відповідні графи форми 

реєстру. 

Графа 1. У відповідності із міжнародною класифікацією ISO усі ПС на 

території України мають код UA. 

Графа 2. Наводиться код кожного з ПС, до складу якого входять дані, що 
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подаються у закодованому вигляді і вказується порядковий номер ПС, 

починаючи з 005 та до NNN з кроком в 5 одиниць, що зумовлено можливістю 

внесення змін в записах до державного реєстру та у випадках закриття 

(ліквідації) або відкриття (встановлення) нових ПС. 

При цьому по кожному з відомств проводиться своя нумерація ПС 

відповідної мережі моніторингу, починаючи кожного разу з 005 та  до NNN. 

Графа 3. Вказується значення відомчого коду по кожному з ПС, для тих 

відомств, де вони встановлені. 

Графа 4 та 5. По кожному з ПС наводяться дані щодо географічного 

розташування – координати довготи та широти, які визначаються приладовими 

засобами або за допомогою ГІС технології при нанесенні їх на карту 

відповідної області. Значення координат наводяться за десятинною системою. 

Графа 6. Вказується назва відповідної зони. 

Графа 7. Вказуються назва агломерації. 

Графа 8. Наводяться дані щодо місця розташування ПС з детальним 

описом та прив’язкою до місцевості. При цьому спочатку вказується (по 

можливості) населений пункт, в якому (біля якого) розташований ПС, а далі 

наводяться більш детальні дані щодо його розміщення та функціонального 

значення. 

Графа 8. Вказується назва відомчої приналежності ПС 

Графа 10. Вказується назва аналітичного підрозділу, що здійснює 

спостереження на даному ПС. 

Графа 11. Дата реєстрації Для всіх ПС умовно приймається єдина дата 

реєстрації  –  ХХ.ХХ.ХХ, що відповідає моменту початку створення реєстру.  

Графа 12. Дата зняття з обліку не заповнюється і призначена для 

відображення відповідних змін щодо даного ПС. 

 

2.2 Порядок ведення реєстрових записів Державного реєстру мережі 

моніторингу атмосферного повітря 

 

Реєстр мережі моніторингу атмосферного повітря містить в собі перелік 
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пунктів спостереження (ПС), який складається з урахуванням адміністративно-

територіального принципу у порядку, що відповідає розділу IX Конституції 

України та визначенню зон та агломерацій згідно постанови КМУ від 14.08.19 

№ 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря». 

При цьому прийнята наступна черговість занесення ПС, що належать до 

відповідних відомчих мереж моніторингу: ДСНС (Гідромет), МОЗ, ОДА органи 

управляння  атмосферним повітрям  в зонах (агломераціях). 

Занесення починається з ПС, розташованого в межах адміністративно-

територіального поділу (області) і ДСНС (Гідромет), МОЗ, ОДА 

підпорядкованого органу відповідального за якість атмосферного повітря зони 

(агломерації). Наступними заносяться ПС, що підпорядковані іншим суб’єктам 

моніторингу. 

ПС, що знаходяться у підпорядкуванні підприємств, заносяться до 

реєстру в аналогічному порядку, а саме: в межах адміністративно-

територіального поділу з півночі на південь і з заходу на схід, дотримуючись 

відомчої черговості.  
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3 ПЕРВИННА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ 

СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

 

3.1 Первинні дані щодо постів спостережень у табличному вигляді 

 

Технічним завданням було передбачено отримання та аналіз первинних 

даних щодо існуючої мережі спостережень. Були проведені роботи із 

підготовки запитів у табличному вигляді щодо вказаних даних та розсилання їх 

у всі обласні лабораторні центри Міністерства охорони здоров’я України (ОЛЦ 

МОЗ України), регіональні центри з гідрометеорології (PЦГМ) та в обласні 

державні адміністрації (ОДА).  

Отримані відповіді на запити було проаналізовано та зведено у загальну 

таблицю 3.1.  
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Таблиця 3.1 – Інформація щодо існуючої мережі спостережень за областями України  

Вінницька область 

№ 

пост

а з/п 

Підпорядко-

ваність 

Відом-

чий 

номер 

ПС (за 

наявно

сті) 

Місце розташування 

ПС з детальною 

прив'язкою до 

місцевості 

Геоінформацій-

ні координати 

ПС 

Назва показників, що 

спостерігаються 

Періоди

чність 

спостере

ження 

Тип поста  

спосте-

реження 

(стаціо-

нарний, 

маршрут-

ний, фік-

сована 

точка 

відбору 

проби) 

Наяв-

ність 

автомати

чного 

або не 

автома-

тичного 

вимірю-

вання 

Перелік 

обладнання поста 

для вимірювань 

показників (або 

лабораторії) 

Наяв-

ність 

комуні-

каційно

гооблад

-нання 

Дата 

реєстрації 

поста Довгота 

Х 

Широта 

У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОЗ 
 

- - - - - - - - - - - - - 

РЦГМ 

1 
Вінницький 

РЦГМ 
  

м. Вінниця, 

вул.Київська, 25   
    

Пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

фтористий водень, 

аміак, формальдегід, 

залізо, кадмій, манган, 

мідь, нікель, свинець, 

хром, цинк 

ціло-

добово 

Стаціо-

нарний 

Ручний 

та 

напів-

автомат

ичний  

Барометр, 

ротаметр, 

газоаналізатор, 

електроаспіратор, 

установка 

пневматична, 

термометр.  

    

2 
Вінницький 

РЦГМ 
  

м. Вінниця, 

вул.Немирівське 

шосе, 29   

    

Пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

фтористий водень, 

аміак, формальдегід, 

залізо, кадмій, манган, 

мідь, нікель, свинець, 

хром, цинк 

ціло-

добово 

Стаціо-

нарний 

Ручний 

та 

напів-

автомат

ичний  

Барометр, 

ротаметр, 

газоаналізатор, 

електроаспіратор, 

установка 

пневматична, 

термометр.  
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОПАДИ 

1 
Вінницький 

РЦГМ 
  м. Вінниця     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Вінницький 

РЦГМ 
  м. Білопілля     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), pH 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

3 
Вінницький 

РЦГМ 
  м. Гайсин     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), pH 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

4 
Вінницький 

РЦГМ 
  м. Жмеринка     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), pH 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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Волинська область 

№ 

пост

а з/п 

Підпорядко-

ваність 

Відом-

чий 

номер 

ПС (за 

наявно

сті) 

Місце розташування 

ПС з детальною 

прив'язкою до 

місцевості 

Геоінформаційні 

координати ПС 

Назва показників, що 

спостерігаються 

Періоди

чність 

спостере

ження 

Тип 

поста  

спостере

ження 

(Стаціо-

нарний, 

маршру-

тний, 

фік-

сована 

точка 

відбору 

проби) 

Наяв-

ність 

автомати

чного 

або не 

автома-

тичного 

вимірю-

вання 

Перелік 

обладнання поста 

для вимірювань 

показників (або 

лабораторії) 

Наяв-

ність 

комуні-

каційно

гооблад

-нання 

Дата 

реєстрації 

поста Довгота 

Х 

Широта 

 У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОЗ 
 

1 

ДУ «Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Луцьк, перехрестя 

вул.Ковельська-

Червоного хреста  (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської забудови) 

25,3 50,75 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

бензол, вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Марш-

рутний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 
портативний  " Тайфун 

Р-20-20-2-2 ДМ", 
спектрофотометр 
"UNICO-1201", 
Газоаналізатор 

Аквілон 1-1 

 02.01.2013 

2 

ДУ «Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Луцьк, пр.Перемоги 

біля ЗОШ  №5  (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської забудови) 

25,34 50,75 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

бензол, вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Марш-

рутний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 
портативний  " Тайфун 

Р-20-20-2-2 ДМ", 
спектрофотометр 
"UNICO-1201", 
Газоаналізатор 

Аквілон 1-1 

 02.01.2013 

3 

ДУ «Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Луцьк, пр.Собор-

ності біля ЗОШ №26  

(в зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської забудови) 

25,36 50,76 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

бензол, вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Марш-

рутний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 
портативний  " Тайфун 

Р-20-20-2-2 ДМ", 
спектрофотометр 
"UNICO-1201", 
Газоаналізатор 

Аквілон 1-1 

 02.01.2013 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 

ДУ «Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Луцьк, перехрестя 

пр.Волі та вул. 

Винниченка (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

25,33 50,75 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

бензол, вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

портативний  " 

Тайфун Р-20-20-2-2 

ДМ", 

спектрофотометр 

"UNICO-1201", 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1 

 02.01.2013 

5 

ДУ «Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Луцьк, перехрестя 

вулиць Гордіюк та 

Ківерцівська  (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

25,35 50,78 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

бензол, вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

портативний  " 

Тайфун Р-20-20-2-2 

ДМ", 

спектрофотометр 

"UNICO-1201", 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1 

 02.01.2013 

6 

ДУ «Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Луцьк, перехрестя 

вулиць Дубнівська-

Рівненська  (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

25,36 50,74 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

бензол, вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

портативний  " 

Тайфун Р-20-20-2-2 

ДМ", 

спектрофотометр 

"UNICO-1201", 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1 

 02.01.2013 

7 

ДУ «Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Луцьк, Парк ім. Л. 

Українки 

(атракціони) – 

контрольний (фон) 

25,36 50,74 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

бензол, вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

портативний  " 

Тайфун Р-20-20-2-2 

ДМ", 

спектрофотометр 

"UNICO-1201", 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1 

 02.01.2013 
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8 

ДУ «Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 
м. Луцьк, Парк 900-

річчя м. Луцьку – 

контрольний (фон) 

25,36 50,74 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

бензол, вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

портативний  " 

Тайфун Р-20-20-2-2 

ДМ", 

спектрофотометр 

"UNICO-1201", 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1 

 02.01.2013 

9 

Ковельський 

міськміжрайоний 

відділ ДУ 

«Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Ковель, перехрестя 

вулиць Незалежності 

- Володимирська  (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

24,7 51,22 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

портативний " 

Тайфун Р-20-2", 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1, 

колориметр 

фотоелектричний  

КФК-3 

 02.01.2013 

10 

Ковельський 

міськміжрайоний 

відділ ДУ 

«Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Ковель, площа  

Привокзальна (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

24,71 51,22 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

портативний " 

Тайфун Р-20-2", 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1, 

колориметр 

фотоелектричний  

КФК-3 

 02.01.201 

11 

Ковельський 

міськміжрайоний 

відділ ДУ 

«Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Ковель, перехрестя 

вул. Незалежності-

Смірнова (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

24,71 51,21 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки, 

вуглецю оксид 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

портативний " 

Тайфун Р-20-2", 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1, 

колориметр 

фотоелектричний  

КФК-3 

 02.01.2013 
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12 

Нововолинський 

міськміжрайоний 

відділ ДУ 

«Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Нововолинськ вул. 

Львівська - 

пр.Перемоги біля 

ринку  (в зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

24,18 50,72 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Електроаспіратор 

модель 822,  

фотометр 

фотоелектричний 

КФК-2-УХЛ 4.2 

 02.01.2013 

13 

Нововлинськиймі

ськміжрайоний 

відділ ДУ 

«Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

м. Нововолинськ вул. 

Луцька перехрестя (в 

зоні впливу 

автотранс-порту на 

території 

житлової/громадської 

забудови) 

24,16 50,71 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Електроаспіратор 

модель 822,  

фотометр 

фотоелектричний 

КФК-2-УХЛ 4.2 

 02.01.2013 

14 

Володимир-

Волинський 

міськміж-

районний  відділ 

ДУ "Волинський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

 

м. Володимир-

Волинський вул. 

Луцька перехрестя   

(в зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

24,32 50,84 

тв. суспендовані 

частинки  недиференц. 

за складом, діоксид 

азоту, діоксид сірки 

1 раз на 

місяць 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

портативний " 

Тайфун Р-20-2", 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1, 

колориметр фото-

електричний  КФК-3 

 02.01.2013 

РЦГМ 

1 
Волинський 

PЦГМ 
12 

Луцьк, Волинська 

обл. 
  водневий показник 

(pH) 

кожного 

дощу 

(снігу) 

     

2 
Волинський 

PЦГМ 
13 

Володимир-

Волинський, 

Волинська обл. 

  

азот амонійний, 

гідрокарбонати, калій, 

кальцій, кислотність, 

магній, натрій, нітрат-

іони, сульфати, хлор 

1 раз на 

рік 
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3 
Волинський 

PЦГМ 
14 

Маневичі, Волинська 

обл. 
  

водневий показник 

(pH) 

кожного 

дощу 

(снігу) 

     

азот амонійний, 

гідрокарбонати, калій, 

кальцій, кислотність, 

магній, натрій, нітрат-

іони, сульфати, хлор 

1 раз на 

рік 
     

4 
Волинський 

PЦГМ 
15 

Світязь, Волинська 

обл. 
  

водневий показник 

(pH) 

кожного 

дощу 

(снігу) 

     

азот амонійний, 

гідрокарбонати, калій, 

кальцій, кислотність, 

магній, натрій, нітрат-

іони, сульфати, хлор 

1 раз на 

рік 
     

5 
Волинський 

PЦГМ 
4 м.Луцьк   

азоту діоксид, азоту 

оксид, бенз/а/пірен, 

вуглецю оксид, пил, 

сірки діоксид, фенол 

4 рази 

на добу 
     

6 
Волинський 

PЦГМ 
5 м.Луцьк   

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, пил, свинець, 

сірки діоксид, 

сульфати розчинні, 

фенол, формальдегід 

4 рази 

на добу 
     

7 
Волинський 

PЦГМ 
7 м.Луцьк   

азоту діоксид, 

бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, фенол, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 
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ОПАДИ 

1 
Волинський 

PЦГМ 
 м. Луцьк   водневий показник (pH) 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

 є  

2 
Волинський 

PЦГМ 
 м. Володимир-

Волинський 
  

водневий показник (pH) 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

 є  сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна) 

1 раз на 

рік 

3 
Волинський 

PЦГМ 
 м. Маневичі   

водневий показник (pH) 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

 є  сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна) 

1 раз на 

рік 

4 
Волинський 

PЦГМ 
 м. Світязь   

водневий показник (pH) 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

 є  

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна) 

1 раз на 

місяць 

діоксид сірки (ТР), 

діоксид азоту (ТР) 

1 раз на 

день 
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№ 

пост

а з/п 

Підпорядко-

ваність 

Відом-

чий 

номер 

ПС (за 

наявно

сті) 

Місце розташування 

ПС з детальною 

прив'язкою до 

місцевості 

Геоінформаційні 

координати ПС 

Назва показників, що 

спостерігаються 

Періоди

чність 

спостере

ження 

Тип 

поста  

спостере

ження 

(Стаціо-

нарний, 

маршру-

тний, 

фік-

сована 

точка 

відбору 

проби) 

Наяв-

ність 

автомати

чного 

або не 

автома-

тичного 

вимірю-

вання 

Перелік 

обладнання поста 

для вимірювань 

показників (або 

лабораторії) 

Наяв-

ність 

комуні-

каційно

гооблад

-нання 

Дата 

реєстрації 

поста Довгота 

Х 

Широта 

У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дніпропетровська область 

МОЗ 
 

- - - - - - - - - - - - - 

РЦГМ 

1 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Дніпро, парк ім. 

Т.Г. Шевченко 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– 

Електроаспіратори 

(двох, та чотирьох 

канальні), які 

оснащені 

ротаметрами; 

установки 

аспіраційні УАС, 

барометри 

анероїди, 

анемометри МС-13, 

секундоміри СОС 

пр 

–   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Дніпро, вул. 

Філософська, 94 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

3 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Дніпро, 

Краснопільська, 11 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

4 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Дніпро, пр. Івана 

Мазепи, 38 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

5 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Дніпро, вул. 

Богдана 

Хмельницького, 20 

    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Дніпро, пр. 

Героїв, 21 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

7 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Кам´янське, вул. 

Січеславський 

шлях, 77Б (п/с в 

оренді у 

Кам’янської МР)  

    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

8 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Кам´янське, вул. 

Визволителів 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

9 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Кам´янське, пр. 

Свободи, 28А (п/с в 

оренді у 

Кам’янської МР) 

    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Кам´янське, пр. 

Перемоги, 29 Г (п/с 

в оренді у 

Кам’янської МР) 

    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

11 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Каховська, 38 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

12 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Степана Тильги, 20 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

13 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Кривий Ріг, 

площа Визволення 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Груні Романової, 6Б 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

15 
Дніпропетровсь

кий РЦГМ 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Героїв АТО, 92 
    

Пил, сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, аміак, 

формальдегід, 

сірководень 

– 
Стаціо-

нарний 
– \-\ –   

ОПАДИ 

1 
Дніпропетровсь

кий  РЦГМ 
  м. Дніпро     

водневий показник 

(pH) 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Дніпропетровсь

кий  РЦГМ 
  м. Кривій Ріг     

водневий показник 

(pH) 

кожного 

дощу 

(снігу) 

3 
Дніпропетровсь

кий  РЦГМ 
  м. Лошкарівка     

водневий показник 

(pH) 

кожного 

дощу 

(снігу) 

      

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

1 раз на 

місяць 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

магній, кислотність 

(загальна) 

Муніципальна мережа 

1 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, вул. 

Космонавта 

Волкова, 1Т 

    

Пил, оксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
   -  - 31.01.2019 

2 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, вул. 

Рудніченка, 1А 
    

Зважені речовини, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, оксид вуглецю 

(ІІ) 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
   -  -  - 

3 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам'янське, 

Південно-східна 

сторона, корп 1077 

ПАТ "Дніпроазот"  

    

Пил, оксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, хлор 

Працює 

у тесто-

вому 

режимі 

Стаціо-

нарний 
   -  -  - 

4 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам'янське, 

Західний периметр 

ПАТ "Дніпроазот"  

    

Пил, оксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, аміак 

Працює 

у тесто-

вому 

режимі 

Стаціо-

нарний 
   -  -  - 

5 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам'янське, ст. 

Карнаухівка, ЗДЦ  

34о43'

23.2''Е  

48о28'

33.3N 

Аміак, хлористий 

водень 

2 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
   -  -  - 

6 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам'янське, вул. 

Січеславський шлях 

75  

34о39'

47.9''Е 

48о28'

53.3N 

Оксід сірки, оксид 

вуглецю, оксид азоту, 

аміак 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
   -  -  - 

7 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам'янське, 

Головна селищна 

вулиця  

    

Пил, діоксид азоту, 

оксид вуглецю, 

діоксид сірки 

5 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
   -  - 17.11.2014 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам'янське, вул. 

Юрія Волкова 10  
    

Пил, діоксид азоту, 

оксид вуглецю, 

діоксид сірки 

5 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
   -  - 17.11.2014 

9 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг в 

будівлі УЗТ, вул. 

Славна 2 ш. 

"Октябрька"  

33,436

678 

47,989

496 

Пил, діоксид азоту, 

оксид вуглецю, 

діоксид сірки 

20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  

газоаналізатор 

Sensis-310, 

вимірювач масової 

концентрації часток 

пилу "Аерокон", 

метеостанція Ws-

600 umb lufft 

 - 11.08.17 

10 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг 

будівля лабораторії 

гірничої інспекції 

по якості руди, вул. 

Урюпінська ш. 

"Гвардійська"  

33,484

86 

48,058

407 

Пил, діоксид азоту, 

оксид вуглецю, 

діоксид сірки 

20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  \-\  - 11.08.17 

11 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг у 

будівлі РЦБ, вул. 

Світло-гірська 89д, 

ш. "Родіна"  

33,411

87 

47,957

726 

Пил, діоксид азоту, 

оксид вуглецю, 

діоксид сірки 

20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  \-\  - 11.08.17 

12 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг 

будівля УКЦ, вул. 

Грицевця 2, ш. 

"Тернівська"  

33,510

107 

48,077

095 

Пил, діоксид азоту, 

оксид вуглецю, 

діоксид сірки 

20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  \-\  - 11.08.17 

13 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, 

приміщення 

адміністративно-

побутового корпусу 

рудоуправління 

(АПК РУ)  

33о20’

1.00”В 

47о49’

49.55”

C 

Пил; двоокис азоту; 

сірчаний ангідрид; 

окис вуглецю 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – 30.06.2017 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, 

приміщення 

адміністративної 

будови фізкуль-

турно-оздоровчого 

комплексу  

33о20’

26.60”

В 

47о50’

27.00”

C 

Пил; двоокис азоту; 

сірчаний ангідрид; 

окис вуглецю 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – 30.06.2017 

15 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, 

будова на території 

складу списаної 

техніки  

33о21’

29.20”

В 

47о49’

27.60”

C 

Пил; двоокис азоту; 

сірчаний ангідрид; 

окис вуглецю 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – 30.06.2017 

16 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, пр. 

Південний, 1а  
    

Пил, діоксид азоту, 

сірчистий ангідрид, 

оксид вуглецю 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – – 

17 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Рудна, 47 
33,18116 47,65545 

Діоксид сірки, оксид 

вуглецю, діоксид азоту 

20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  – – 18.12.2017 

18 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Гірників, 12/3 
33,15099 47,6741 

Діоксид сірки, оксид 

вуглецю, діоксид азоту 

20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
    – 18.12.2017 

19 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, пр. 

Перемоги, 2а 
    

Пил; діоксид сірки; 

діоксид азоту, окис 

вуглецю 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
    – – 

20 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, в 

приміщенні Музею 

Трудової Слави 

ПрАТ “ПІВНГЗК”  

33/33'4

.66''B 

48/9'11

.41''C 

Азоту діоксид, 

сірчастий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

метеопараметри 

(швиткість та 

напрямок вітру, 

температура повітря, 

атмосферний тиск, 

вологість, опади) 

15 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  

аспіратор для 

відбору проб 

повітря модель 822; 

ротаметри:Р 1; Р 

5/2; Р 20/5; реле 

часу програмне 

2рвм; пробо-

відбірник Стаціо-

нарний 4- 

канальний 

“Тайфун”; таймер 

цифровий 

– 12.03.2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

21 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Маршака, 1в, у 

приміщенні палацу 

культури, ПрАТ 

“ПІВНГЗК”  

33/33'4

.66''B 

48/9'0.

56''C 

Азоту діоксид, 

сірчастий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

метеопараметри 

(швиткість та 

напрямок вітру, 

температура повітря, 

атмосферний тиск, 

вологість, опади) 

15 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  \-\ –   

22 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 9 

квартал  

33,545

673 

48,148

149 

Діоксид азоту, 

сірчистий ангідрид, 

оксид вуглецю, пил, 

сажа 

Щоденно 
Стаціо-

нарний 
  – – – 

23 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Маршака, 1в  

33,583

846 

48,149

854 

Діоксид азоту, 

сірчистий ангідрид, 

оксид вуглецю, пил, 

сажа 

Щоденно 
Стаціо-

нарний 
  – – – 

24 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Дніпропетровська 

обл., м. Кривий Ріг, 

Тернівський р-н, 

вул. Оренбурзька 12 

    

Двоокис азоту, 

сірчаний ангідрид, 

окис вуглецю, пил 

5 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  

устаткування 

пневматичне 

УП1122С; 

газоаналізатор 

Паладій - 3м-02; 

барометр-анероїд 

контрольний м-67; 

метеостанція 

WXT-520: 

вимірювач масової 

концентрації 

“АЕРОКОН-С”; 

газоаналізатор 

Sensіs-310 

– 18.12.2017 
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25 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Дніпропетровська 

обл., м. Кривий Ріг, 

Криворізький р-н, с. 

Глеюватка, вул. 

Шевченко 65 

    

Двоокис азоту, 

сірчаний ангідрид, 

окис вуглецю, пил 

5 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
    –   

26 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Дніпропетровська 

обл., м. Кривий Ріг, 

Тернівський р-н, 

вул. Двінська 86 

    

Двоокис азоту, 

сірчаний ангідрид, 

окис вуглецю, пил 

5 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
    – 18.12.2017 

27 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Брестська, с. 

Мирівське 

33°23'

15.4"E 

48°05'

03.1"N 

Пил, двоокис азоту, 

сірчаний ангідрид, 

Окис вуглецю 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
    – – 

28 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Камянське, вул. 

Колеусівська, 9  

34о38’

59.25”

B 

48о30’

29.90”

C 

Пил; оксид вуглецю; 

аміак; діоксид азоту 
онлайн 

Стаціо-

нарний 
  – – 17.12.2014 

29 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

с. Приміське, вул. 

Конторська, 4а 

(широта: 47о36/37.2 

N довгота: 

34о20/26.9 Е) 

34о20/

26.9 Е 

47о36/

37.2 N 

Пил; діоксид сірки; 

діоксид азоту; оксид 

вуглецю; діоксид 

марганцю 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

вимірювач масової 

концентрації 

аерозольних часток 

АЕРОКОН-С; 

газоаналізатор 

SENSIS-310; 

перетворювач 

метеоданих WXT 

520; ротаметри РМ-

6,3 ГУЗ; РМ-0,4 

ГУЗ 

– – 

30 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Нікополь, вул. 

Жигулівська, 1-а/6  

34/24'0

6,0'' 

47/35'2

8.7'' 

Пил, діоксид азоту, 

діоксид сірки, діоксид 

марганцю, оксид 

вуглецю 

3 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  – – 26.12.2016 
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31 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Нікополь, вул. 

Електрометалургів, 

1-а  

34/23'2

6,6'' 

 

47/33'4

9.5'' 

Пил, діоксид азоту, 

діоксид сірки, діоксид 

марганцю, оксид 

вуглецю 

3 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  – – 26.12.2016 

32 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам’янське, вул. 

Вячеслава 

Чорновола, 1А  

34о38’

56.00”

В  

48о28’

26.90”

C 

Пил; оксид вуглецю; 

діоксид сірки; діоксид 

азоту; сірководень; 

аміак 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – 24.03.2016 

33 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам’янське, вул. 

Народна, 19  

34о38’

1.50”В 

48о29’

3.60”C 

Пил; оксид вуглецю; 

діоксид сірки; діоксид 

азоту; сірководень; 

аміак 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – 24.03.2016 

34 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам’янське, вул. 

Механізаторів, 1 

34о39’

7.50”В 

48о27’

52.00”

C 

Пил; оксид вуглецю; 

діоксид сірки; діоксид 

азоту; сірководень; 

аміак 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – 24.03.2016 

35 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

 м. Дніпро, вул. 

Ударників, 31 

(кисневий цех 

підприємства) 

    

 Діоксид сірки, діоксид 

азоту, речовини у 

вигляді суспендованих 

частинок, оксид 

вуглецю, 

метеопараметри 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – 20.12.2018 

36 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

  м. Дніпро, вул. 

Квірінга, 11 

(насосна станція 

підприємства) 

    

 Діоксид сірки, діоксид 

азоту, речовини у 

вигляді суспендованих 

частинок, оксид 

вуглецю, 

метеопараметри 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – –   
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37 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

 м. Дніпро, вул. 

Набережна 

заводська, 17 

(прокатний цех) 

    

 Діоксид сірки, діоксид 

азоту, речовини у 

вигляді суспендованих 

частинок, оксид 

вуглецю, 

метеопараметри 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – –   

38 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Конституційна, 5  

 

33о27’4

5”90В 

48о1’51

”70 C 
Пил; діоксид азоту онлайн 

Стаціо-

нарний 
  – – 28.12.17 

39 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг,  вул. 

Фрунзе, 10  

33о26’2

6”70 В 

48о0’23

”30 C 
Пил; діоксид азоту онлайн 

Стаціо-

нарний 
  – – 28.12.17 

40 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Криворіжсталі,52  

33,370

1145 

47,880

1061 

Пил; діоксид азоту; 

оксид вуглецю; 

діоксид сірки 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

Газоаналізатори 

“Sensis – 400”, 

виробник – Росія, 

аналізатори пилу 

“E – Sempler”, 

виробник – США; 

автоматичні 

метеостанції W 

XT520 

AACIBC31BO? 

Виробник - 

Фінляндія 

– 28.10.2014 

41 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Ландау, 2а  

33,401

66797 

47,892

3765 

Пил; діоксид азоту; 

оксид вуглецю; 

діоксид сірки 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  \-\ – 28.10.2014 

42 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Подлєпи, 41  

33,355

73345 

47,841

24213 

Пил; діоксид азоту; 

оксид вуглецю; 

діоксид сірки 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  \-\ – 28.10.2014 
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43 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

 м. Покров, вул. 

Чехова, 32  

34/06/

37 

47/39/

37 

Речовини у вигляді 

суспендованих 

твердих часток; 

діоксид марганцю; 

діоксид азоту; діоксид 

сірки; оксид вуглецю 

1 раз на 

тиждень 

Стаціо-

нарний 
    – – 

44 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, вул. 

Набережна 

Перемоги, буд. 

106А  

35,062

83 

48,224

59 

Діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

оксиген, сірководень 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  

Газоаналізатор 

автоматичний з 

примусовим 

відбором проб 

повітря "ACM-3.D" 

модифікація 

SO2/NO2/CO; 

Газоаналізатор 

автоматичний з 

примусовим 

відбором проб 

повітря  "ACM-3.D" 

модифікація 

H2S/O3; 

Вимірювач масової 

концентрації 

аерозольних 

частинок «АРСМ»; 

Професійна 

автоматична 

метеостанція 

WS700-UMB 

– – 

45 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

 м. Павлоград, вул. 

Соборна, буд. 95  

35,868

59 

48,532

12 

Діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

оксиген, сірководень 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 
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46 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Нікополь, вул. 

Електтрометалургів, 

буд. 3  

34,391

2 

47,568

52 

Діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

оксиген, сірководень 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 

47 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро,  просп. 

Свободи, 74 
    

Двоокис сірки (SO2), 

двоокис азоту (NO2), 

оксид вуглецю (СО), 

сірководень (H2S), 

озон (O3), аміак, PM10, 

PM2,5 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 

48 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, вул. 

Батумська, 20 
    

Двоокис сірки (SO2), 

двоокис азоту (NO2), 

оксид вуглецю (СО), 

сірководень (H2S), 

озон (O3), аміак, PM10, 

PM2,5 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 

49 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, вул. 

Космонавта 

Волкова, 11а 

    

Двоокис сірки (SO2), 

двоокис азоту (NO2), 

оксид вуглецю (СО), 

сірководень (H2S), 

озон (O3), аміак, PM10, 

PM2,5 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 

50 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Нікополь, вул. 

Гагарина, 161 
    

Двоокис сірки (SO2), 

двоокис азоту (NO2), 

оксид вуглецю (СО), 

сірководень (H2S), 

озон (O3), аміак, PM10, 

PM2,5 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 
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51 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Павлоград, вул. 

Кільцева, 8 
    

Двоокис сірки (SO2), 

двоокис азоту (NO2), 

оксид вуглецю (СО), 

сірководень (H2S), 

озон (O3), аміак, PM10, 

PM2,5 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 

52 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Покров, вул. І. 

Малки, 15 
    

Двоокис сірки (SO2), 

двоокис азоту (NO2), 

оксид вуглецю (СО), 

сірководень (H2S), 

озон (O3), аміак, PM10, 

PM2,5 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 

53 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Покров, вул. 

Чіатурська, 6 
    

Двоокис сірки (SO2), 

двоокис азоту (NO2), 

оксид вуглецю (СО), 

сірководень (H2S), 

озон (O3), аміак, PM10, 

PM2,5 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 

54 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Жовті Води, вул. 

Шевченка, 12 
    

Двоокис сірки (SO2), 

двоокис азоту (NO2), 

оксид вуглецю (СО), 

сірководень (H2S), 

озон (O3), аміак, PM10, 

PM2,5 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 

55 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Зеленодольськ, 

вул. Рибалка, 7 
    

Двоокис сірки (SO2), 

двоокис азоту (NO2), 

оксид вуглецю (СО), 

сірководень (H2S), 

озон (O3), аміак, PM10, 

2 

хвилини 

Стаціо-

нарний 
  \-\ – – 
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PM2,5 

56 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, пр. 

Сергія Нігояна, 76 
    

Двоокис азоту (NO2), 

двоокис сірки (SO2), 

окис вуглецю (СО), 

озон (О3). 

Температура повітря, 

швидкість та напрямок 

вітру 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – – 

57 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, вул. 

Осіння, 6 
    

 Оксид азоту, діоксид 

азоту, оксиди азоту, 

пил РМ 10 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – – 

58 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам´янське, вул. 

Січеславський 

щлях, 77 В 

    

Оксид вуглецю, 

діоксид азоту, діоксид 

сірки 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – – 

59 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам´янське, 

просп. Свободи, 28 

А 

    

Оксид вуглецю, 

діоксид азоту, діоксид 

сірки 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – – 

60 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам´янське,  вул. 

Дорожня, в´їзд на 

міське звалище 

    
Гамма-

випромінювання 
онлайн 

Стаціо-

нарний 
  – – – 

61 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам´янське, 

просп. Аношкіна, 

107Б 

    Гамма, аерозолі онлайн 
Стаціо-

нарний 
  – – – 

62 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кам´янське, 

просп. Перемоги, 

29Г 

    
Гамма-

випромінювання 
онлайн 

Стаціо-

нарний 
  – – – 



61 
6

1
 

 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

63 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Нікопольське шосе, 

станція швидкісного 

трамваю “Кільцева”   

(Металургійний р-н) 

    

Діоксид азоту, оксид 

азоту, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, аміак, 

сірководень, метео-

параметри 

20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  – – – 

64 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Юрія Камінського, 3 

(Металургійний р-н) 

      
20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  – – – 

65 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг,  вул. 

Дніпровське шосе, 

11 (Довгицівський 

р-н) 

      
20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  – – – 

66 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Володимира 

Великого, 32 

(Саксаганський р-н) 

      
20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  – – – 

67 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Ватутіна, 37В 

(Покровський р-н) 

      
20 

хвилин 

Стаціо-

нарний 
  – – – 

68 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

На північний захід 

від проммайданчика 

№1 на відстані 1000 

м. в напрямку с. 

Зоря 

    

Зважені речовини, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, діоксин 

марганцю 

  
Пересув-

ний 
    – – 

69 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

На схід від 

проммайданчика 

№1 на відстані 1000 

м. в напрямку с. 

Глухе 

    

Зважені речовини, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, діоксин 

марганцю 

  
Пересув-

ний 
    – – 
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70 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

На південь від 

проммайданчика 

№2 на відстані 1000 

м. в напрямку с. 

Новокиївка 

    

Зважені речовини, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, діоксин 

марганцю 

  
Пересув-

ний 
    – – 

71 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

На захід від 

роммайданчика №3 

на відстані 300 м у 

напрямку м. 

Марганець 

    

Зважені речовини, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, діоксин 

марганцю 

  
Пересув-

ний 
    – – 

72 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Дніпропетровська 

обл., Верхньо-

дніпровський район, 

с. Петрівка 

34010'

18" 

48029'

03" 

Пил, діоксид азоту, 

оксид вуглецю, сірки 

діоксид 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  

установка 

пневмометрична 

УП 1222 АС з 

акумуляторною 

батареєю; 

анемометр 

чашковий мс-13; 

барометр – анероїд 

бамм-1; психрометр 

аспіраційний 

мв-4 м; секундомір 

сос-пр-26-2-010; 

газоаналізатор 

дозор с-пв оксид 

вуглецю 

–   

73 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Дніпропетровська 

обл., Верхньо-

дніпровський район, 

с. Петрівка, вул. 

Кудлая, 18 

    

Пил, діоксид азоту, 

оксид вуглецю, сірки 

діоксид 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  \-\ – – 
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74 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Дніпропетровська 

обл., м. 

Вільногірськ, вул. 

Степова, буд.1 

34002'

06" 

48029'

26" 

Пил, діоксид азоту, 

оксид вуглецю 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  \-\ – – 

75 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Дніпропетровська 

обл., м. 

Вільногірськ, вул. 

Молодіжна, буд. 2 

    
Пил, діоксид азоту, 

оксид вуглецю 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  \-\ – – 

76 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  м. Кривий Ріг     

Пил, двоокис сірки, 

двоокис азоту, окис 

вуглецю, 

метеопараметри 

1 раз на 

місяць 

Пересув-

ний 
  – – – 

77 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  м. Зеленодольськ     

Пил, сірчистий 

ангідрид, діоксин 

азоту 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  – – – 

78 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, від 

основного 

майданчика ДТЕК 

ПРИДНІПРОВСЬКА 

ТЕС:    ж/м 

Придніпровськ, 

дачний кооператив 

"Енергетик", 

територія ДТЕК 

ПРИДНІПРОВСЬКА 

ТЕС                                                                                                                                                                                                              

    
Зважені речовини, 

діоксид сірки, 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  – – – 

79 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, вул. 

Дальня,  

“Агросоюз”,  вул. 

Байкова,  р-н 

Південного мосту                       

    
Діоксид азоту, окис 

вуглецю(II), 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  – – – 
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80 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, вул. 

Яснополянська, ж/м 

Перемога (бульвар 

Слави), с.Старі 

Кодаки, с.Чаплі 

(вул. Чаплінська, 

вул.Холхінгольська)

, с.Стара Ігрень 

(вул. Марії Ярової) 

    
Діоксид азоту, окис 

вуглецю(II), 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  – – – 

81 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Дніпро, ж/м 

Перемога, ж/м 

Мандриківка, ж/м 

Сокіл, с.Любимівка, 

с.Чаплі (військова 

частина), с.Стара 

Ігрень (вул. 

Фабріцуса, р-н 

“Юкон”), від 5 до 8 

км.: ж/м Тополя 

    
Діоксид азоту, окис 

вуглецю(II), 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  – – – 

82 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

с.Рибальск 

(вул.Томська, школа 

№109), м. Дніпро, 

вул. 

Молодогвардійська, 

Самарський р-н, ж/м 

м. Дніпро, 

Сонячний,  вул. 

Малиновського, р-н 

“Цирк”, стадiон 

“Металург”, пр. 

Кiрова, вул. 

Будiвельників, вул. 

Героїв Сталiнграду 

    
Діоксид азоту, окис 

вуглецю(II), 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  – – – 
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83 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  –     

Азоту діоксин,                  

ангідрід сірчистий,                  

вуглицю оксид,               

сірководень,пил, 

залізо, сажа, миш´як, 

аміак, фенол, бензол, 

ксилол, толуол, 

сірчана, кислота, 

фтористий водень, 

марганець, мідь, хром 

(VI), азоту оксид, 

метеопараметри 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  – – – 

84 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Мобільна 

лабораторія 
    

Діоксид азоту, 

монооксид вуглецю, 

діоксин сірки, озон, 

сірководень, пил РМ10, 

РМ2,5, аміак, 

метеопараметри, 

рівень звуку 

Онлайн інший   – – – 

85 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Мобільна 

лабораторія 
    

Діоксид азоту, 

монооксид вуглецю, 

діоксин сірки, озон, 

сірководень, пил РМ10, 

РМ2,5, аміак, 

метеопараметри, 

рівень звуку 

Онлайн інший   – – – 
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86 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, 

Тернівський район, 

проммайданчик, 

ПАТ “ПівнГЗК” 

    

Аміак, азоту діоксид, 

сірководень, залізо і 

його сполуки (у 

перерахунку на 

залізо), манган і його 

сполуки (у 

перерахунку на 

діоксин мангану), 

оксид вуглецю 

1 раз на 

рік 
інший       – 

87 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Криворізький район, 

вул. Пісочна, 14а 
    

Азоту діоксид, 

сірководень, аміак, 

оксид вуглецю  

1 раз на 

рік 
інший   – – – 

88 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Рудна, 49 
    

Азоту діоксид, 

сірководень, аміак, 

оксид вуглецю 

1 раз на 

рік 
інший   – – – 

89 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, 

Інгулецький район, 

проммайданчик, 

ПАТ “ПівдГЗК”  

    

Азоту діоксид, 

сірководень, аміак, 

оксид вуглецю 

1 раз на 

рік 
інший   – – – 

90 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, 

Центрально-

Міський район, сел. 

Рудничне 

    

Азоту діоксид, 

сірководень, аміак, 

оксид вуглецю 

1 раз на 

рік 
інший   – – – 

91 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

7 км траси Кривий 

Ріг -Дніпро 
    

Аміак, азоту діоксид, 

сірководень, залізо і 

його сполуки (у 

перерахунку на 

залізо), манган і його 

сполуки (у перера-

хунку на діоксин 

мангану), оксид 

вуглецю, кремнію 

1 раз на 

рік 
інший   – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

діоксид, суспендовані 

частинки, 

недеференційо-вані за 

складом 

92 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

Землі Новопільської 

сільради та 

Криворізького 

шовкорадгоспу 

    

Азоту діоксид, 

сірководень, аміак, 

оксид вуглецю 

1 раз на 

рік 
інший   – – – 

93 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Чорногорська, 3а 
    

Азоту діоксид, 

двоокис сірки,  суспен-

довані частинки, 

недеференційо-вані за 

складом, оксид 

вуглецю, залізо і його 

сполуки (у перера-

хунку на залізо), 

манган і його сполуки 

(у перерахунку на 

діоксин мангану), 

кислота сірчана, 

ацетон, вуглеводні 

граничні С12-С19, 

ксилол, толуол, бензин 

нафтовий, кремнію 

діоксид аморфний 

(аеросил – 175),  

сірководень, кремнію 

діоксид, вуглецю 

діоксид 

1 раз на 

рік 
інший   – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

94 
Дніпропетровсь

ка ОДА 
  

м. Кривий Ріг, вул. 

Тинка, 43а 
    

Азоту діоксид, сірки 
діоксид, суспендовані 
частинки, недеферен-
ційо-вані за складом,  
оксид вуглецю, залізо і 
його сполуки (у 
перерахунку на залізо), 
вуглеводні граничні С12-
С19, манган і його 
сполуки (у перерахунку 
на діоксин мангану), 
вуглецю діоксид,  

1 раз на 

рік 
інший   – – – 

Донецька область 

№ 

пост

а з/п 

Підпорядко-

ваність 

Відом-

чий 

номер 

ПС (за 

наявно

сті) 

Місце розташування 

ПС з детальною 

прив'язкою до 

місцевості 

Геоінформаційні 

координати ПС 

Назва показників, що 

спостерігаються 

Періоди

чність 

спостере

ження 

Тип 

поста  

спостере

ження 

(Стаціо-

нарний, 

маршру-

тний, 

фік-

сована 

точка 

відбору 

проби) 

Наяв-

ність 

автомати

чного 

або не 

автома-

тичного 

вимірю-

вання 

Перелік 

обладнання поста 

для вимірювань 

показників (або 

лабораторії) 

Наяв-

ність 

комуні-

каційно

гооблад

-нання 

Дата 

реєстрації 

поста Довгота 

Х 

Широта 

У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОЗ 
 

1 

ДУ «Донецький 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

територія ДП 

«Санаторно-курорт-

ний реабілітаційний 

центр «Слов'янський 

курорт» ЗАТ 

«Укрпрофоздравниця» 

    

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

сірководень 

15 разів 

за 

місяць 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 

ДУ «Донецький 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  
м. Бахмут, вул. 

Сибірцева, 130 
    

цинк, мідь, марганець, 

свинець, СО, пил, 

двоокис азоту, 

двоокис сірки, 

сірководень 

Щоденно           

3 

ДУ «Донецький 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

пост 

№1 

м. Торецьк, вул. 

Молодіжна,  29а 

  

  

  

  

ангідрид сірчистий, 

вуглецю оксид, 

сірководень, азоту 

діоксид, фенол, пил, 

сажа формальдегід,  

Щоденно           

свинець, кадмій, цинк, 

кобальт, марганець, 

мідь, хром, залізо, 

бенз(а)пірен 

1 раз на 

квартал 
          

 

 

ДУ «Донецький 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

пост 

№2 

м. Торецьк, вул. 

Треста, 8 

  

  

  

  

ангідрид сірчистий, 

вуглецю оксид, 

сірководень, азоту 

діоксид, фенол, пил, 

сажа формальдегід 
 

Щоденно           

свинець, кадмій, цинк, 

кобальт, марганець, 

мідь, хром, залізо 

1 раз на 

квартал 
          

5 

ДУ «Донецький 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Костянтинівка, 

вул. 

Б.Хмельницького, 

21а 

    

двоокис азоту, двоокис 

сірки, сірчана кислота, 

формальдегід, пил, 

свинець, мідь, цинк 

16 разів 

на 

місяць 

          

Продовження табл. 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РЦГМ 

1 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Донецьк, 

вул.Лузіна, 12 
    

азоту діоксид, аміак, 

вуглецю оксид, пил, 

сірки діоксид, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 
         

2 
Донецький 

ЦГМ 
  

мДонецьк,вул.Куйб

ишева,25 
    

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, формальдегід 

4 рази 

на добу 
         

3 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Донецьк,вул.Крас

нооктябрьська 156 
    

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, формальдегід 

4 рази 

на добу 
         

4 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Донецьк,вул.Куйб

ишева 120 
    

азоту діоксид, аміак, 

вуглецю оксид, пил, 

сірки діоксид, фенол, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 
         

5 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Донецьк,вул.Набе

режна,51 
    

азоту діоксид, аміак, 

вуглецю оксид, пил, 

сірки діоксид, фенол, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 
         

6 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Донецьк,вул.газет

и Комсомолець 

Донбаса,21 

    

азоту діоксид, аміак, 

вуглецю оксид, пил, 

сірки діоксид, фенол 

4 рази 

на добу 
         

7 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Макіївка,вул.Дуна

йська,Водокачка 
    

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, фенол, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 
         

Продовження табл. 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Макіївка,вул.Боль

нична 5. 
    

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, фенол 

4 рази 

на добу 
         

9 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Горлівка. вул. 

Казарцева. 8 
    

вуглецю оксид, пил, 

формальдегід 

2 рази 

на добу 
         

азоту діоксид, сірки 

діоксид, сірководень, 

фенол 

4 рази 

на добу 
         

10 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Горлівка вул. 

Столяревського, 12 
    

аміак, вуглецю оксид, 

кислота сірчана, пил, 

формальдегід 

2 рази 

на добу 
         

азоту діоксид, сірки 

діоксид, сірководень, 

фенол 

4 рази 

на добу 
         

11 
Донецький 

ЦГМ 
  

м. Горлівка пр. 

Перемоги.67 
    

вуглецю оксид, пил, 

формальдегід 

2 рази 

на добу 
         

азоту діоксид, сірки 

діоксид, сірководень, 

фенол 

4 рази 

на добу 
         

12 
Донецький 

ЦГМ 
  

м. Єнакієве, вул. 

Леніна. 132 
    

вуглецю оксид, пил, 

формальдегід 

2 рази 

на добу 
         

азоту діоксид, сірки 

діоксид, сірководень, 

фенол 

4 рази 

на добу 
 

         

Продовження табл. 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Єнакієве. Вул 

Єрмішина. 10 
    

вуглецю оксид, пил 
2 рази 

на добу 
         

азоту діоксид, сірки 

діоксид, сірководень, 

фенол 

4 рази 

на добу 
         

14 
Донецький 

ЦГМ 
  

м. Дзержинськ, вул. 

Маяковського,11 
    

вуглецю оксид, пил, 

формальдегід 

2 рази 

на добу 
         

азоту діоксид, сірки 

діоксид, сірководень, 

фенол 

4 рази 

на добу 
         

15 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Краматорськ,вул.

Доменщиків,2 

  

  

  

  

бенз/а/пірен, важкі 

метали, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, сірководень, 

фенол, формальдегід 
 

2 рази 

на добу 
         

азоту діоксид, водень 

фтористий 

4 рази 

на добу 
         

16 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Краматорськ,вул. 

19 Партз"їзду,43 
    

азоту діоксид, 

бенз/а/пірен, важкі 

метали, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, сірководень, 

фенол, формальдегід 

2 рази 

на добу 
        16 

водень фтористий 
4 рази 

на добу 
         

Продовження табл. 3.1 
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17 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Краматорськ,вул.

Механічна,18 
    

азоту діоксид, 

бенз/а/пірен, важкі 

метали, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, сірководень, 

фенол, формальдегід 

2 рази 

на добу 
        17 

18 
Донецький 

ЦГМ 
  

м.Краматорськ, 

вул.1Травня,1 
    

азоту діоксид, 

бенз/а/пірен, важкі 

метали, водень 

фтористий, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, сірководень, 

фенол, формальдегід 

2 рази 

на добу 
        18 

19 

Морська 

гідрометео-

станція 

Маріуполь 

  
м.Слов'янськ,вул.Ди

митрова,114а 
    

бенз/а/пірен, важкі 

метали, пил, 

формальдегід 

2 рази 

на добу 
        19 

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, сірки діоксид 

4 рази 

на добу 
         

20 

Морська 

гідрометео-

станція 

Маріуполь 

  
м.Маріуполь, 

пр.Ілліча, 141 
    

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, сірки діоксид, 

фенол 

2 рази 

на добу 
        20 

21 

Морська 

гідрометео-

станція 

Маріуполь 

  
м.Маріуполь,вул.Ок

тябрьська, 11 
    

азоту діоксид, аміак, 

вуглецю оксид, пил, 

сірки діоксид, 

формальдегід 

2 рази 

на добу 
        21 

сірководень, фенол 
4 рази 

на добу 
         

Продовження табл. 3.1 
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22 

Морська 

гідрометеостан

ція Маріуполь 

  
м.Маріуполь,вул.Се

ченова, 60 
    

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, сірки діоксид, 

сірководень, 

формальдегід 

2 рази 

на добу 
        22 

23 

Морська 

гідрометео-

станція 

Маріуполь 

  
м.Маріуполь,пр.Нах

імова, 144-а 
    

азоту діоксид, сірки 

діоксид 

4 рази 

на добу 
          

вуглецю оксид, 

сірководень 

2 рази 

на добу 
          

24 

Морська 

гідрометео-

станція 

Маріуполь 

  
м.Маріуполь,вул.Ле

порського, 5 
    

азоту діоксид, аміак, 

вуглецю оксид, пил, 

сірки діоксид 

2 рази 

на добу 
          

23 

Морська 

гідрометеостан

ція Маріуполь 

  
м.Маріуполь,пр.Нах

імова, 144-а 
    

азоту діоксид, сірки 

діоксид 

4 рази 

на добу 
          

ОПАДИ 

1 
Донецький 

РЦГМ 
  м. Донецьк     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяц 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Продовження табл. 3.1 
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2 
Донецький 

РЦГМ 
  м. Бахмут     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

3 
Донецький 

РЦГМ 
  м. Волноваха     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяц 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

4 
Донецький 

РЦГМ 
  м. Дебальцеве     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

5 
Донецький 

РЦГМ 
  м. Покровськ     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 
 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

6 
Донецький 

РЦГМ 
  м. Маріуполь     рН 

кожного 

випадін

ня 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Продовження табл. 3.1 
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Місцева мережа 

1 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

АПС 2001, м. 

Маріуполь, вул. 

Металургів, 112 

 

  

оксид вуглецю, оксиди 

азоту, діоксид сірки, 

озон, пил по фракціям 

(ТЧ 10, ТЧ 2,5), фенол, 

формальдегід, бензол, 

толуол, етилбензол та 

ксилол. 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

Аналізатор пилу 

SWAM 5a  (для виміру 

твердих частинок PM 

10, РМ 2,5 - Fai 

instruments. 

Газоаналізатори 

Sirinus для виміру (ОЗ, 

СО, NOx, SO2) –

(виробник – Ecotech 

Pty Ltd., Австралія) 

Аналізатор 

CHROMATOTEC для 

виміру VOC/BTEX  

  21.07.2017 

2 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

АПС 2002, м. 

Маріуполь, вул. 

Перемоги, 21 

 

  

оксид вуглецю, оксиди 

азоту, діоксид сірки, 

озон, пил по фракціям 

(ТЧ 10, ТЧ 2,5), фенол, 

формальдегід, бензол, 

толуол, етилбензол та 

ксилол. 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  \-\   21.07.2017 

3 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

АПС 4001, м. 

Бахмут, вул. 

Маріупольська, 2а 

 

  

оксид вуглецю, оксиди 

азоту, діоксид сірки, 

озон, пил по фракціям 

(ТЧ 10, ТЧ 2,5), фенол, 

формальдегід, бензол, 

толуол, етилбензол та 

ксилол. 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  \-\   21.07.2017 

Продовження табл. 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

АПС 1001, м. 

Краматорськ, вул. 

Ювілейна, 34 

 

  

оксид вуглецю, оксиди 

азоту, діоксид сірки, 

озон, пил по фракціям 

(ТЧ 10, ТЧ 2,5), фенол, 

формальдегід, бензол, 

толуол, етилбензол та 

ксилол. 
 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  \-\   21.07.2017 

5 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

АПС 5001, м. 

Курахове, вул. 

Мечнікова, 14 

 

  

оксид вуглецю, оксиди 

азоту, діоксид сірки, 

озон, пил по фракціям 

(ТЧ 10, ТЧ 2,5), фенол, 

формальдегід, бензол, 

толуол, етилбензол та 

ксилол. 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  \-\   21.07.2017 

6 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

АПС 3001, м. 

Миколаївка, вул. 

Центральна, КП 

Сервіскомуненерго 

 

  

оксид вуглецю, оксиди 

азоту, діоксид сірки, 

озон, пил по фракціям 

(ТЧ 10, ТЧ 2,5), фенол, 

формальдегід, бензол, 

толуол, етилбензол та 

ксилол. 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  \-\   21.07.2017 

7 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

АПС 07? смт 

Новолуганське вул. 

Садова, 30 

 

  

оксид вуглецю, оксиди 

азоту, діоксид сірки, 

озон, пил по фракціям 

(ТЧ 10, ТЧ 2,5), фенол, 

формальдегід, бензол, 

толуол, етилбензол та 

ксилол. 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  \-\   07.12.2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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8 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  м. Краматорськ 

 

  

тверді частки (ТМ 2,5 

та ТМ 10), оксид 

вуглецю, оксиди азоту, 

діоксид сірки, аміак, 

сірководень та 

метеорологічні 

показники 

онлайн 

пересува

на 

екологіч

на 

лаборато

рія 

  

cпеціальний 

вантажний фургон 

FORD 

Аналізатор пилу 

PM10 PM2.5 – TSI. 

Газоаналізатори - 

ОПТЭК 

  2017 

9 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

ТОВ «Краматорськ 

теплоенерго», ТЕЦ 

Пост 1 вул. 

Машинобудівників, 

6 
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  

Газоаналізатор 

AQT 420. 

Виробник Vaisala 

Oyi. Фінляндія 

  26.11.2018 

10 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

ТОВ «Краматорськ 

теплоенерго», ТЕЦ 

Пост 2 вул. 

Гвардійців 

Кантеміровців, 1 
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

11 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

ТОВ «Краматорськ 

теплоенерго», ТЕЦ 

Пост  3 парк «ім. 

Пушкіна»  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

12 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

ТОВ «Краматорськ 

теплоенерго», ТЕЦ 

Пост 4 вул. Богдана 

Хмельницького, 8а 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

 

  

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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13 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

ПАТ «НКМЗ» Пост 

1  вул. Волховська, 

1 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   27.11.2018 

14 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

ПАТ «НКМЗ» Пост 

2 вул. Дніпровська, 

6а 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   27.11.2018 

15 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

ПАТ 

«Енергомашспец-

сталь» Пост 1  вул.. 

Сахалінська, 9  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   27.11.2018 

16 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

ТОВ 

«Краматорський 

феросплавний 

завод» Пост 1  вул. 

Велика Садова 
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   28.11.2018 

17 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель 

  

ПАТ 

«Старокраматорськ

ий машинобудівний 

завод» Пост 1 вул. 

Конрада Гампера  

 

 

 

   

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   29.11.2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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18 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

ПАТ 

«Старокраматорськ

ий машинобудівний 

завод» Пост 2 вул. 

Елеваторна, 63 
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   29.11.2018 

19 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Дружківка, ТОВ 

«Дружківський 

машинобудівний 

завод» Пост 1 вул. 

Гаврильска,3  
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   14.11.2018 

20 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель»  

  

м. Дружківка, ТОВ 

«Дружківський 

машинобудівний 

завод» Пост 2 вул. 

Соборна, 16  
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   14.11.2018 

21 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

  

м. Дружківка, ТОВ 

«Дружківський 

машинобудівний 

завод» Пост 3 вул. 

Соборна, 6  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   14.11.2018 

22 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель»  

  

м. Дружківка, ТОВ 

«Дружківський 

машинобудівний 

завод» Пост 4 вул. 

Машиностроителей, 

64  

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   14.11.2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

  

м. Костянтинівка, 

ТОВ «Костянти-

нівський завод 

металургійного  

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   14.11.2018 
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і житлових 

будівель» 

обладнання» Пост 1 

вул.. Торецька, 142 

сірки. 

24 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Костянтинівка, 

ТОВ 

«Костянтинівський 

з-д металургійного 

обладнання» Пост 2 

вул. Соборності, 9  

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   14.11.2018 

25 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Костянтинівка, 

ПрАТ «Завод 

обважнювачів» 

Пост № 1 вул. 

Олекси Тихого на 

розі вул. 

Преображенська та 

вул. Ізюмська 
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   14.11.2018 

26 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Торецьк, Шахта 

«Центральна» Пост 

1  вул. 

Маяковського, 21  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

27 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Торецьк, КХВ 

«Фенольний завод» 

ТОВ НВО «Інкор і 

Ко» Пост 2 смт. 

Новгородське, вул. 

Молодіжна    

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

28 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних і 

  

смт. Світлодарськ, 

«Вуглегірська ТЕС 

ПАТ «Центренерго» 

Пост 1 пр.. Миру, 5   

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 
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житлових 

будівель» 

29 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних і 

житлових 

будівель» 

  

смт. Миронівка, 

Миронівська ТЕС 

Пост 1  вул..Миру, 23 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

30 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних і 

житлових 

будівель» 

  

м. Бахмут, ПАТ 

«Артемівський завод 

кольорових металів» 

Пост 1 вул.. 

Леванівського, 10 
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   14.11.2018 

31 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних і 

житлових 

будівель» 

  

м. Бахмут, ПАТ 

«Артемівський завод 

кольорових металів» 

Пост 2 вул.. Героїв 

праці, 15 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   14.11.2018 

32 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних і 

житлових 

будівель» 

 

  

  

м. Соледар, ТОВ 

«Кнауф гіпс 

Донбасс» Пост 1 вул. 

Краснофлотська, 6 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки  

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

33 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

  

м. Миколаївка, 

«Слов'янська ТЕС» 

ПАТ 

«Донбасенерго»  

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 
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і житлових 

будівель» 

Пост 1 вул. Січових 

стрільців, 2  

34 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Миколаївка, 

«Слов'янська ТЕС» 

ПАТ 

«Донбасенерго» 

Пост 2. На північ від 

ТЕС  

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

35 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

смт. Райгородок, 

Слов’янській район, 

«Автодор № 6» 

(Бітумна база) ТОВ 

«Едвін Стіл 

Корпорейшн» Пост 

1 вул. Виноградна, 

41  

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

36 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Покровськ, ПАТ 

«Красноармійський 

динасовий завод» 

Пост 1 вул. 

Таманова, 16  
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

37 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

  

м. Покровськ, ПАТ 

«Красноармійський 

динасовий завод» 

Пост 2 вул. Шмідта, 

26  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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38 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Курахове, ТОВ 

«Електросталь» 

Пост 1  Промислова 

зона № 72  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

39 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Курахове, 

Механічний завод, 

Свято-іллінський 

машинобудівний 

завод Пост 1 пр. 

Запорізького, пром 

зона 67  
  

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

40 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 
 

  

м. Курахове, ДТЕК 

Курахівська ТЕС 

Пост 1 пр. 

Запорізький 1-з 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   26.11.2018 

41 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 
 

  

Волноваський 

район, ПрАТ 

«Новотроїцьке 

рудоуправління» 

смт Новотроїцьке 

Пост 1. вул. 

Шевцової, 57 
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   04.12.2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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42 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

Волноваський 

район, ПрАТ 

«Великоанадольськ

ий вогнетривкий 

комбінат» смт 

Володимирівка 

Пост 1 вул. 

Симоненка, 17а  

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   04.12.2018 

43 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

Волноваський р-н, 

Хлібодарівське 

карьєроуправління 

с. Хлібодарівка 

Пост 1 вул. Миру, 

буд. 1а  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   04.12.2018 

44 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, 

ММК. Ім. Ілліча 

Пост 1  вул. Радіна,2  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   31.10.2018 

45 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, 

ММК. Ім. Ілліча 

Пост 2 вул.. Ак. 

Амосова,2 а  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   02.11.2018 

46 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, 

ММК. Ім. Ілліча 

Пост 3 

Металургійна, 31  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   07.11.2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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47 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних і 

житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, 

ММК. Ім. Ілліча 

Пост 4 пр. Карпова  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   09.11.2018 

48 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних і 

житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, 

ММК. Ім. Ілліча 

Пост 5 пос. Мирний, 

Охотничий 

переулок, 94 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   14.11.2018 

49 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних і 

житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, ПрАТ 

МК Азовсталь Пост 

1  вул. Гугеля, 5  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   16.11.2018 

50 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних і 

житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, ПрАТ 

МК Азовсталь Пост 

2  вул. Гречеська, 

219 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   21.11.2018 

51 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних і 

житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, ПрАТ 

МК Азовсталь Пост 

3 вул. Азовська  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   23.11.2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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52 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, ПрАТ 

МК Азовсталь Пост 

4 вул. Перша 

Слобідка, 179 б 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   27.11.2018 

53 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, ДП 

«Маріупольський 

морський порт» 

(сміттєспал. Піч) 

Пост 1 пер. 

Песчаный, 13 
 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   29.11.2018 

54 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, ТОВ 

«Сателліт» Пост 1 

вул. Таганрозька, 

199  

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   03.12.2018 

55 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, ТОВ 

«Сателліт» Пост 2 

вул. Олімпійська, 

199 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   05.12.2018 

56 

КП «Дирекція з 

капітального 

будівництва 

адміністративних 

і житлових 

будівель» 

  

м. Маріуполь, ТОВ 

«ЕЛЕКТРОСТАЛЬ» 

Пост 1 пр. Карпова, 

162 

 

  

пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид 

азоту, озон, оксид 

вуглецю, діоксид 

сірки. 

онлайн 
Індика-

торний 
  \-\   12.12.2018 

 

Продовження табл. 3.1 
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№ 

пост

а з/п 

Підпорядко-

ваність 

Відом-

чий 

номер 

ПС (за 

наявно

сті) 

Місце розташування 

ПС з детальною 

прив'язкою до 

місцевості 

Геоінформаційні 

координати ПС 

Назва показників, що 

спостерігаються 

Періоди

чність 

спостере

ження 

Тип 

поста  

спостере

ження 

(Стаціо-

нарний, 

маршру-

тний, 

фік-

сована 

точка 

відбору 

проби) 

Наяв-

ність 

автомати

чного 

або не 

автома-

тичного 

вимірю-

вання 

Перелік 

обладнання поста 

для вимірювань 

показників (або 

лабораторії) 

Наяв-

ність 

комуні-

каційно

гооблад

-нання 

Дата 

реєстрації 

поста Довгота 

Х 

Широта 

У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Житомирська область 

МОЗ 
 

1 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Житомир, 

вул.В.Бердичівська, 

70 (ЦМЛ №1) (в 

зоні впливу 

автотранспорту)  

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, сажа 

2 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Тайфун Р-20-20;  

Фотоелектроколори

метр КФК-2МП; 

Спектрофотометр, 

ДОЗОР, ваги 

електронні 

відсутнє   

2 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир,вул.Дом

бровського, 3 (ТОВ 

"Маркет Трейд")  (в 

зоні впливу авто-

транспорту) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, сажа 

2 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

3 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир,вул.Тро

янівська, 26 (ЗОШ 

№1)  (в зоні впливу 

автотранспорту) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, сажа 

2 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

М.Житомир, вул. 

Грушевського, 89 

(ДНЗ №10)  (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території  

громадської 

забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, сажа 

2 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

5 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, 

пров.Проф.Арцехов

ського, 8 (КНЗ 

"Школа-інтернат 

№2")  (в зоні впливу 

автотранспорту на 

території  громадсь-

кої забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, сажа 

2 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

6 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, 

вул.Східна-Київська  

( ЗОШ №8)  (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території  громадсь-

кої забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

2 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

7 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, 

пр.Миру-Вільський 

шлях ( ДНЗ №52)  (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

території  громадсь-

кої забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, 

вул.Київська 

(ЗОШ№17)  (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території  громадсь-

кої забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

9 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Житомир, 

вул.Вокзальна (ДНЗ 

№51) (в зоні впливу 

автотранспорту на 

території  громадсь-

кої забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

10 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, майдан 

Короленка, 7 (ЗОШ 

№6)  (в зоні впливу 

автотранспорту на 

території  громадсь-

кої забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

11 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, 

пр.Миру  (ЗОШ 

№27)  (в зоні впливу 

автотранспорту на 

території  громадсь-

кої забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

12 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, 

вул.Покровська 

(агроколедж)  (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

території  громадсь-

кої забудови) 

13 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, вул. 

В.Бердичівська, 32 

(ЗОШ №33)  (в зоні 

впливу транспорту на 

території  громадсь-кої 

забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

14 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, 

вул.Покровська, 201 

а (ТзОВ "Манго-

Юг")  (на межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

15 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, вул. 

С.Параджанова 

(ОККО) (на межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

16 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, 

пров.Комунальний 

(очисні споруди ОСК 

№1) (на межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

аміак, сірководень, 

хлор, метилмеркаптан 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

17 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир, 

вул.Промислова 

(очисні споруди 

ОСК №2) (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

аміак, сірководень, 

хлор, метилмеркаптан 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир  (ТОВ 

"Крок") (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

соляна кислота, 

сірчана кислота, 

оцтова кислота, фенол, 

формальдегід 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

19 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир  (ТОВ 

"ОБІО") (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

соляна кислота, 

сірчана кислота, 

оцтова кислота, фенол, 

формальдегід 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

20 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Житомир  (ТОВ 

"ЄВРОГОЛД") (на 

межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

соляна кислота, 

сірчана кислота, 

оцтова кислота, фенол, 

формальдегід 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

21 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Житомирський р-н, 

с. Головенка 

(ТОВ"Екогенетикс") 

(на межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

аміак, сірководень, 

хлор, метилмеркаптан 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Житомирський р-н, 

с. Тетерівка (ТОВ 

"Фабрика 

КЛАССУМ") (на 

межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

соляна кислота, 

сірчана кислота, 

оцтова кислота, фенол, 

формальдегід, ацетон 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

23 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Житомирський р-, с. 

Глибочиця (АЗС 

№8) (на межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

толуол, ксилол, 

бензол, пропан, бутан, 

метан 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Тайфун Р-20-20;  

Фотоелектроколори

метр КФК-2МП; 

Спектрофотометр, 

ДОЗОР, ваги 

електронні, Газовий 

хроматограф 

Кристаллюкс 4000, 

шприц Жане 

відсутнє   

24 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт. Романів, вул. 

Менделєєва, 11  (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

території  

громадської 

забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Тайфун Р-20-20;  

Фотоелектроколори

метр КФК-2МП; 

Спектрофотометр, 

ДОЗОР, ваги 

електронні 

відсутнє   

25 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт. Романів, вул. 

Менделєєва, 8 (ДП 

"Еней") (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

26 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт. Романів, вул. 

Коцюбинського, 3 

(котельня ДНЗ №1) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

27 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт.Романів, вул. 

Небесної Сотні 

(Котельня ЦРД)  ( 

на території  

громадської 

забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

28 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт.Романів, вул. 

Лялевича (котельня 

гімназії) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

29 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Романівський р-н, 

с.Печанівка, вул. 

Центральна (ПАТ 

"Печанівський 

КХП" біля житлової 

забудови) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

30 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Попільнянський р-н, 

с. Почуйки (ПСП 

"Україна) (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

аміак, сірководень, 

метилмеркаптан 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

31 
 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

  

м.Бердичів (ТОВ 

Велес) (на межі 

СЗЗ) 

    
азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

України» хром, сірчана кислота проби 

32 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Бердичів (ЗАТ 

"Дніпробуд") (на 

межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

фенол, формальдегід, 

ацетон 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

33 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Новоград-

Волинський р-н, 

с.Токарів (ТОВ 

"Птахівник) (на 

межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

фенол, формальдегід, 

ацетон 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

34 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Новоград-

Волинський р-н, 

смт.Городниця 

(АЗС) (на межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

толуол, ксилол, 

бензол, пропан, бутан, 

метан 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Тайфун Р-20-20;  

Фотоелектроколори

метр КФК-2МП; 

Спектрофотометр, 

ДОЗОР, ваги 

електронні, Газовий 

хроматограф 

Кристаллюкс 4000, 

шприц Жане 

відсутнє   

35 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Баранівка (ТОВ 

"Органік Мілк") (на 

межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

аміак 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Тайфун Р-20-20;  

Фотоелектроколори

метр КФК-2МП; 

Спектрофотометр, 

ДОЗОР, ваги 

електронні 

відсутнє   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

36 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт.Пулини (ТОВ 

ДЕКОЛО) (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

аміак, сірководень, 

метилмеркаптан, 

фенол 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

37 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Коростень 

(ПРАТ"Коростенськ

ий завод МДФ) (на 

межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

аміак, сірководень, 

метилмеркаптан, 

соляна кислота, 

сірчана кислота, 

оцтова кислота, фенол, 

формальдегід, ацетон 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

38 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Коростень 

(Фармацевтична 

фабрика НВО 

"Ельфа") (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

аміак, сірководень, 

сірчана кислота, 

оцтова кислота, фенол, 

формальдегід, ацетон 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

39 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Коростишів, 

вул.Заводська,1 

(АЗС №12) (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

толуол, ксилол, 

бензол, пропан, бутан, 

метан 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Тайфун Р-20-20;  

Фотоелектроколори

метр КФК-2МП; 

Спектрофотометр, 

ДОЗОР, ваги 

електронні, Газовий 

хроматограф 

Кристаллюкс 4000, 

відсутнє   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

шприц Жане 

40 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт.Брусилів (ТОВ 

"Брусилівські 

ковбаси) (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

аміак, сірководень, 

хлор, метилмеркаптан 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Тайфун Р-20-20;  

Фотоелектроколори

метр КФК-2МП; 

Спектрофотометр, 

ДОЗОР, ваги 

електронні 

відсутнє   

41 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Малин (меблева 

фабрика) (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

ацетон, формальдегід, 

фенол 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

42 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Олевськ (ЗАТ 

"Олевський 

хлібзавод") (на межі 

СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

луги 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

43 

 ДУ 

«Житомирський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Чуднів (ТОВ 

"Стиль-екологія) (на 

межі СЗЗ) 

    

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

вуглецю оксид, пил, 

ацетон, формальдегід, 

фенол 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

РЦГМ 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Житомирський 

РЦГМ 
1 

м.Житомир, 

вул.Вітрука 
    

азоту діоксид, 

бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, залізо загальне, 

кадмій, марганець, 

мідь, нікель, пил, 

свинець, сірки діоксид, 

хром загальний, цинк 

2 рази 

на добу 
          

2 
Житомирський 

РЦГМ 
2 

м.Житомир, роза 

вулиць Котовського 

та Щорса 

    

азоту діоксид, 

бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид 

2 рази 

на добу 
          

ОПАДИ 

1 
Житомирський 

РЦГМ 
  м. Корестень     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Житомирський 

РЦГМ 
  

м. Новоград-

Волинський 
    

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 
Житомирський 

РЦГМ 
  м. Олевськ     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

4 
Житомирський 

РЦГМ 
  м. Овруч     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Закарпатська область 

МОЗ 
 

1 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, 

населені пункти 

області 

38,1 16,33 

ртуть, діоксид азоту, 

діоксид сірки, фенол, 

формальдегід 

за 

потребою 

разова 

точка 

відбору 

проби  

не 

автома-

тичне 

Аспіратор М-822; 

атомно-абсорбційний 

спектрофотометр С-

115М, барометр-

анероїд, ваги 

аналітичні ВЛР-200, 

психрометр МВ-4М$ 

Фотоелектроколорим

етр КФК-3  

є    

2 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, вул. 

Грибоєдова,20-Г 

КНП" УМЦКЛ" 

38,1 16,33 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Аспіратор М-822; 

барометр-анероїд, 

Ваги аналітичні 

ВЛР-200, 

Психрометр МВ-

4М; Газоаналізатор 

Аквілон; 

Фотоелектроколори

метр КФК-2 

є    

 



100 
1

0
0

 

 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, 

вул.Феденця 

Гленца,4 Готель 

"Олімп" 

37,27 16,26 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є    

4 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, 

вул.Собранецька 

145, (Магазин 

"Тиса") 

38,01 16,46 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є    

5 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, 

вул.Мартіна Сергія, 

4  

35,54 18,44 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є    

6 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, 

проспект Свободи, 

52 (Автовокзал) 

36,34 17,53 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є    

7 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  
м. Ужгород, вул. 

Мукачівська,14 
37,01 17,57 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є    

8 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, 

вул.Університецька 

(гуртожиток №5) 

38,14 17,09 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є    

9 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, наб. 

Незалежності, 23 

(гуртожиток) 

37,22 16,52 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є    
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, 

вул.Шумна ( р-н 

колишнього ФМК) 

37,22 18,33 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є    

11 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, вул. 

Собранецька 

(Аеропорт) 

38,13 16,2 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є    

12 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, вул. 

Верховинська, 38 

(Пр 

38,43 16,28 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 
 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\     

13 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Ужгород, пл. 

Корятовича, 27, 

готель Атлант 

37,29 18,03 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 
 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\     

14 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  
 м. Ужгород, вул. 

Другетів  
39,05 20,31 

пил неорганічний, 

вуглецю оксид, 

формальдегід, азоту 

діоксид, діоксид сірки 
 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\     

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

     м.Хуст, вул. 

Івана Франка         (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/         

громадської 

забудови) 

48,10 23,17 

пил ТЧ10, сірчистий 

ангідрид, азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід, вуглецю 

оксид 

1 раз на 

6 

місяців 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

"Тайфун", 

Термогігроанемоме

тр ТЕСТО-410-2, 

Барометр-анероїд, 

Ваги аналітичні 

ВЛР-200,  

Газоаналізатор 

"Дозор -С-П",  

Фотоколориметер 

КФК-2, Аспіратор 

М-822, Аналізатор 

оксиду вуглецю 

є  
ХХ.ХХ.201

0 

16 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

ХХХХ

ХХ 

м.Хуст 

вул.Волошина (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

48,10 23,17 

пил ТЧ10, сірчистий 

ангідрид, азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід, вуглецю 

оксид 

1 раз на 

6 

місяців 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

"Тайфун", 

Термогігроанемомет

р ТЕСТО-410-2, 

Барометр-анероїд, 

Ваги аналітичні 

ВЛР-200, Аспіратор 

М-822, Аналізатор 

оксиду вуглецю 
 

відсутнє 
ХХ.ХХ.201

0 

17 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Хуст, вул. 

Червонодеревників 

(в зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови)    

48,10 23,17 

пил ТЧ10, сірчистий 

ангідрид, азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід, вуглецю 

оксид 

1 раз на 

6 

місяців 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

-«-  Газоаналізатор 

"Дозор -С-П",  

Фотоколориметер 

КФК-2, Аспіратор 

М-822, Аналізатор 

оксиду вуглецю 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  
м.Хуст, вул 900-

річчя Хуста.  
48,10 23,17 

пил ТЧ10, сірчистий 

ангідрид, азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід, вуглецю 

оксид 

1 раз на 

6 

місяців 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\     

19 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Хуст, вул. 

Свободи (в зоні 

впливу автотранс-

порту на території 

житлової/ громад-

ської забудови)    

48,10 23,17 

пил ТЧ10, сірчистий 

ангідрид, азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід, вуглецю 

оксид 

1 раз на 

6 

місяців 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\     

20 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Хуст, вул. 

Львівська (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови)    

48,10 23,17 

пил ТЧ10, сірчистий 

ангідрид, азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід, вуглецю 

оксид 

1 раз на 

6 

місяців 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

"Тайфун", 

Термогігроанемоме

тр ТЕСТО-410-2, 

Барометр-анероїд, 

Ваги аналітичні 

ВЛР-200, Аспіратор 

М-822, Аналізатор 

оксиду вуглецю 

    

21 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

с. Іза, вул. 

Центральна.(в зоні 

впливу лозоваріння)    

48,12 23,19 

пил ТЧ10, сірчистий 

ангідрид, азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід, вуглецю 

оксид 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

"Тайфун", 

Термогігроанемоме

тр ТЕСТО-410-2, 

Барометр-анероїд, 

Ваги аналітичні 

ВЛР-200,  

Газоаналізатор 

"Дозор -С-П",  

Фотоколориметер 

КФК-2, Аспіратор 

М-822, Аналізатор 

оксиду вуглецю 

    



104 
1

0
4

 

 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

с.Рокосово, вулиця 

(в зоні впливу 

виготовленя 

асфальтобетону.)    

48,12 23,10 

пил ТЧ10, сірчистий 

ангідрид, азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід, вуглецю 

оксид 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\     

23 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

с.Кіріші, вул. Івана 

Чендея (в зоні 

впливу    

сміттєзвалища) 

48,11 23,21 

пил ТЧ10, сірчистий 

ангідрид, азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід, вуглецю 

оксид 

1 раз на 

рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\     

24 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

с. Сокирниця  (зона 

СЗЗ карєр по 

видобутку цеоліта)  

48,07 23,23 пил ТЧ10 
2 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

Пробовідбірник 

"Тайфун", 

Термогігроанемоме

тр ТЕСТО-410-2, 

Барометр-анероїд, 

Ваги аналітичні 

ВЛР-200 

    

25 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

с. Бороняво  (зона 

СЗЗ карєр по 

видобутку цеоліта) 

48,09 23,23 пил ТЧ10 
3 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\     

26 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

ХХХХ

ХХ 

м. Тячів , вул. 

Незалежності       

(біля фонтану) 

48º00'

42 

23º34'1

4 

пил, сірки діоксид, 

азоту діоксид  

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

 не 

автома-

тичне 

 Аспіратор М - 22;  

Барометр-анероїд;  

Аспіратор М-822; 

Фотоелектроколори

метр КФК-2 

відсутнє 25.03.2013 

27 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

ХХХХ

ХХ 

м. Тячів, вул. 

Кошута      

(автотраса, ТЦ 

"Паладіум") 
 

48º00'

42 

23º34'1

4 

пил, сірки діоксид, 

азоту діоксид  

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє 25.03.2013 

Продовження табл. 3.1 
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28 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Тячів, вул. 

Залізнодорожна 

(пром. зона ) 

48º00'

42 

23º34'1

4 

пил, сірки діоксид, 

азоту діоксид  

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє 25.03.2013 

29 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Тячів, вул. 

Голлоші   

(автотрасса) 

48º00'

42 

23º34'1

4 

пил, сірки діоксид, 

азоту діоксид  

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє 25.03.2013 

30 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  
м. Тячів, зелена зона 

(парк) 

48º00'

42 

23º34'1

4 

пил, сірки діоксид, 

азоту діоксид  

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє 25.03.2013 

31 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

      м.Свалява,    

перехрестя 

вул.Головна-

вул.Шевченка        (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

22.99 48.55 

пил, зважені частки, 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, феноли, 

формальдегід 

1 раз на 

місяць 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

 Аспіратор М-822;  

Барометр-анероїд; 

Газоаналізатор 

"Аквілон 1-1"; 

Спектрофотометр 

СФ-46;  

відсутнє 25.01.2008 

32 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

- 

м.Свалява, 

вул.Менделеєва         

ТОВ "НВП 

"Гріфсканд-Свалява"               

(на межі промислово-

захісної зони) 

23.01 48.55 

пил, зважені частки, 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, феноли, 

формальдегід 

1 раз на 

місяць 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє 25.01.2008 

33 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

- 

м.Свалява, 

вул.Першотравнева       

(на межи СЗЗ 

сміттезвалища) 

23.00 48.55 

пил, зважені частки, 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, феноли, 

формальдегід  

1 раз на 

місяць 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє січень 2010 

Продовження табл. 3.1 
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34 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Рахів, вул. 

Б.Хмельницького, 

68  (в зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови), ТЧ1 

    пил ТЧ1,2 
4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору  

не 

автома-

тичне 

Аспіратор М-822; 

Барометр-анероїд 
відсутнє 

І квартал 

2010 

35 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Рахів, вул. Миру, 

68  (в зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови), ТЧ2 

    
 азоту діоксид, ТЧ1,2, 

діоксид сірки 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору  

не 

автома-

тичне 

Аспіратор М-822;     

Барометр-анероїд, 

Фотоелектроколори

метр КФК-2МП;  

відсутнє 
І квартал 

2010 

36 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт. Ясіня, вул. 

Миру, 21  (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови), ТЧ3 

    пил ТЧ3,4 
4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору  

не 

автома-

тичне 

Аспіратор М-822;     

Барометр-анероїд. 
відсутнє 

І квартал 

2010 

37 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт. Ясіня, вул. 

Промислова, 66  (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови), ТЧ4 

    
 азоту діоксид, ТЧ3,4 , 

діоксид сірки 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору  

не 

автома-

тичне 

Аспіратор М-822;  

Барометр-

анероїд.Фотоелектр

окалориметр КФК-

2МП;  

відсутнє 
І квартал 

2010 

38 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 
 

  

смт. В.Бичків, вул. 

Промислова, 66  (в 

зоні впливу), ТЧ5 

    пил ТЧ5,6 
4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору  

не 

автома-

тичне 

Аспіратор М-822;     

Барометр-анероїд. 
відсутнє 

І квартал 

2010 

Продовження табл. 3.1 
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39 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт. В.Бичків, вул. 

Грушевського, 15  (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови), ТЧ6  

    
 азоту діоксид ТЧ5,6, 

діоксид сірки 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору  

не 

автома-

тичне 

Аспіратор М-822;  

Барометр-

анероїд.Фотоелектр

окалориметр КФК-

2МП;  

відсутнє 
І квартал 

2010 

40 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

ХХХХ

ХХ 

м.Перечин,  

вул.Ужанська, 

Перечинський ЛХК, 

прохідна №2 

22,48 48,74 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід 

разова 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

 

автомат

ичне 

 Газоаналізатор 

"Паладій-3"  

Барометр-анероїд 

БАММ;Секундомір

; Психрометр 

аспіраційний МВ-

4М; Аспіратор М-

822; 

Фотоелектроколори

метр КФК-2; ваги 

ВРЛ-200; 

є відсутня 

41 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

ХХХХ

ХХ 

м.Перечин,  

вул.Ужанська,  біля 

Перечинської    

ЗОШ І-ІІІ ступеня  

            

22,48 48,74 

пил, вуглецю оксид, 

азоту діоксид, фенол, 

формальдегід  

разова 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є відсутня 

42 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

ХХХХ

ХХ 

м.Мукачево 

вул.Свалявська 

(пром.зона), вул. 

І.Зріні (центр), вул. 

Лермонтова (зона 

відпочинку), вул. 

Коменського 

(житлова зона) 

  

    
пил, азоту діоксид, 

фенол, формальдегід 

4 рази 

на рік 

Маршру-

тний 

Не 

автома-

тичне 

Аспіратор М-822; 

Фотоелектроколори

метр КФК-2; 

Аспіратор Тайфун 

Р-20-20-2-2. 

є  01.02.2013 

Продовження табл. 3.1 
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43 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт.Міжгір"я 

вул.Головацького , 1 

житлова зона (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

територію житлової 

забудови ) 

23.500 48.523 

пил (зважені 

частинки), азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

аспіратор для 

відбору проб  М-

822, барометр 

анероїд  БААМ -1, 

психрометр аспіра-

ційний МВ -4 М, 

ваги лабораторні 

аналітичні, 

секундомір СОП, 

фотоелектроколори

метр КФК-2, ваги 

лабораторні 

аналітичні 

відсутнє 17.01.2006 

44 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт.Міжгір"я, вул. 

Незалежності,61 

Туристично-оздо-

ровчий комплекс 

"Карпати" межа 

санітарно-захисної 

зони(в зоні впливу  

автотранс-порту на 

території громадсь-

кої забудови )  

23.508 48.506 

пил (зважені 

частинки), азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє 17.01.2006 

45 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

смт.Міжгір"я, вул. 

Добролюбова, 19 

промисловий район  

Філія Міжгірський 

райавтодор ДП 

"Закарпатський 

облавтодор"в зоні  

впливу автотранс-

порту на тиреторії 

громадської забудови) 

23.491

7 

48.547

9 

пил (зважені 

частинки), азоту 

діоксид, фенол, 

формальдегід 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє 20.01.2013 

Продовження табл. 3.1 
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46 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

- 

м. Іршава, зона 

прилегла до ПАТ 

"Іршавського  

абразивного 

заводу", промислова 

зона 

48,31 23,04 
пил, азоту діоксид, 

формальдегід, фенол 

1 раз на 

квартал 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

Аспіратор для 

відбору проб 

повітря Модель-

822,  Барометр-

анероїд, 

Психрометр 

аспіраційний МВ-

4М, 

Фотоелектроколори

метр КФК-3, 

немає - 

47 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

- 

м.Іршава, зона 

прилегла до  

Комунального 

закладу "Заклад 

дошкільної освіти 

№4" вул Гагаріна 

49/1, селітебна зона 

48,31 23,04 
пил, азоту діоксид, 

формальдегід, фенол 

1 раз на 

квартал 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

\-\ немає - 

48 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

- 
м.Іршава, зона 

Центр міста 
48,31 23,04 

пил, азоту діоксид, 

формальдегід, фенол 

1 раз на 

квартал 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

\-\ немає - 

49 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

- 

м.Іршава, прилегла 

територія до 

Комунального 

закладу "Заклад 

дошкільної освіти 

№2" вул 

Шевченка,99, 

селітебна зона 

48,3 23,03 
пил, азоту діоксид, 

формальдегід, фенол 

1 раз на 

квартал 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

\-\ немає - 

Продовження табл. 3.1 
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50 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

ХХХХ

ХХ 

м. Берегово, 

пром.зона № 1, вул 

Б.Хмельницького 

    
Двоокис азоту, пил, 

фенол, формальдегід 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

   аспіратор М-822 

фотоелектроколори

метр КФК-2 

є  11.03.2020 

51 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Берегово, 

пром.зона № 2, вул 

Фабрична 

    
Двоокис азоту, пил, 

фенол, формальдегід 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є  
11-12. 

03.2020 

52 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Берегово, 

пром.зона № 1, вул 

Мужайська 

    
Двоокис азоту, пил, 

фенол, формальдегід 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є  
11-12. 

03.2020 

53 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Берегово, 

пром.зона № 2, вул 

Корятовича 

    
Двоокис азоту, пил, 

фенол, формальдегід 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є  
11-12. 

03.2020 

54 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Берегово, 

пром.зона № 2, вул 

Мукачівська, сквер 

    
Двоокис азоту, пил, 

фенол, формальдегід 

4 рази 

на рік 

фіксована 

точка 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ є  
11-12. 

03.2020 

55 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

ХХХХ

ХХ 

 м.Виноградів, ВАТ 

"Виноградівський 

завод  пластмасових 

сантехвиробів"(на 

межі СЗЗ) 

не 

визнач

ено 

не 

визнач

ено 

пил  неорганічний, 

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

аміак 

4 рази 

на рік 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

Аспіратор М-822, 

Фотоелектроколори

метр КФК-2, 

Барометр-анероїд 

БАММ-1 

відсутнє   

56 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Виноградів, 

мікрорайон, вул. 

Корятовича . 

Квартальна 

котельня ( на межі 

СЗЗ) 

не 

визнач

ено 

не 

визнач

ено 

пил  неорганічний, 

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

аміак 

4 рази 

на рік 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

Продовження табл. 3.1 



111 
1

1
1

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

57 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Виноградів ,   

урочище  "Теплиця" 

,   санаторій 

"Теплиця" 

не 

визнач

ено 

не 

визнач

ено 

пил  неорганічний, 

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

аміак 

4 рази 

на рік 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

58 

ДУ 

«Закарпатський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Виноградів, 

центр, ВТШО 

"Гроно" ( на межі 

СЗЗ) 

не 

визнач

ено 

не 

визнач

ено 

пил  неорганічний, 

азоту діоксид, 

сірчистий ангідрид, 

аміак 

4 рази 

на рік 

Маршру-

тний 

не 

автома-

тичне 

\-\ відсутнє   

РЦГМ 

1 
Закарпатський 

РЦГМ 
1 

м.Ужгород, 

проспект Свободи, 2 
    вуглецю оксид, пил 

2 рази 

на 

місяць 

          

2 
Закарпатський 

РЦГМ 
1 

м.Ужгород, 

проспект Свободи, 2 
    

азоту діоксид, азоту 

оксид, сірки діоксид 

4 рази 

на 

місяць 

          

3 
Закарпатський 

РЦГМ 
2 

м. Ужгород, вул. 

Паризької Комуни, 2 
    

вуглецю оксид, 

кислота сірчана, пил, 

сульфати розчинні 

2 рази 

на 

місяць 

          

4 
Закарпатський 

РЦГМ 
2 

м. Ужгород, вул. 

Паризької Комуни, 

2 

    
азоту діоксид, азоту 

оксид, сірки діоксид 

4 рази 

на 

місяць 

          

ОПАДИ 
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1 
Закарпатський 

РЦГМ 

ХХХХ

ХХ 
м. Міжгір`я     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Закарпатський 

РЦГМ 

ХХХХ

ХХ 
м. Берегово     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

3 
Закарпатський 

РЦГМ 

ХХХХ

ХХ 

м. Великий 

Березний 
    

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

4 
Закарпатський 

РЦГМ 

ХХХХ

ХХ 
м. Нижні Ворота     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

5 
Закарпатський 

РЦГМ 

ХХХХ

ХХ 
м. Хуст     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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(загальна), рН 
 

Запорізька область 

МОЗ 

 

             

РЦГМ 

1 
Запорізький 

РЦГМ 

ПЗС 

№9 

м. Запоріжжя, вул. 

Рекордна 2 

35,062

05 

47,514

949 

пил, діоксид сірки, 

діоксид азоту, оксид 

вуглецю, сірководень, 

фтористий водень, 

розчиненні сульфати 

 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

електроаспіратор 

ASA-4S, Пилосос 
  24.01.1967 

2 
Запорізький 

РЦГМ 

ПЗС 

№10 

м. Запоріжжя, бул. 

Шевченка 25 
35,064

305 

47,504

884 

пил, діоксид сірки, 

діоксид азоту, оксид 

вуглецю, сірководень, 

фенол 

 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   24.01.1967 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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3 
Запорізький 

РЦГМ 

ПЗС 

№11 

м. Запоріжжя, вул 

Миру 1 

35,073

47 

47,510

617 

пил, діоксид сірки, 

діоксид азоту, оксид 

азоту, оксид вуглецю, 

сірководень, фенол, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   24.01.1967 

4 
Запорізький 

РЦГМ 

ПЗС 

№12 

м. Запоріжжя, вул. 

Шкільна 24а 

35,093

759 

47,492

794 

пил, діоксид сірки, 

діоксид азоту, оксид 

вуглецю, фенол, 

хлористий водень 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

електроаспіратор 

ASA-4S, пилосос, 

газоаналізатор 

ЕЛАН СО-50 

  24.01.1967 

5 
Запорізький 

РЦГМ 

ПЗС 

№1 

м. Запоріжжя, пров. 

Черкаський 19 

35,045

711 

47,524

308 

пил, діоксид сірки, 

діоксид азоту, оксид 

вуглецю, хлористий 

водень 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  УП 0152С, пилосос   24.01.1980 

 
 

ОПАДИ 

1 
Запорізький 

РЦГМ 
  м. Запоріжжя     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Запорізький 

РЦГМ 
  м. Кирилівка     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

3 
Запорізький 

РЦГМ 
  м. Гуляй Поле     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Івано-Франківська область 

МОЗ 
 

1 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

76018, м. Івано-

Франківськ, вул. 

Шевченка, 4 

    

пил, діоксид сірки, 

сірководень, оксид 

вуглецю, діоксид 

азоту, аміак, 

формальдегід, сірчана 

кислота, оцтова 

кислота, вуглеводні 

нафти, сажа, бензол, 

ксилол, толуол, 

хром,фенол, ацетон, 

бутилацетат, 

хлористий водень, 

етилен, пропілен, 

метилмеркаптан, хлор 

  

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  

Вага лабораторна 

електронна, 

ANG220C, 

Електроаспіратор 

М-822, Ротаметри 

Р-1, Р-20, 

Газоаналізатор 

Єлан-SO2, 

Колориметр 

фотоелектричний 

КФК-2, 

Газоаналізатор 

Палладій-3, 

Газоаналізатор 

КОЛІОН-1В, 

Хроматограф 

газовий кристал 

2000 M 

    

2 

ДУ «Івано-
Франківський 

ОЛЦ МОЗ 
України» 

  

77700, Івано-
Франківська обл., 

Богородчанський р-
н,  смт. 

Богородчани, вул. І. 
Петраша, 8 

    

пил, діоксид сірки, 
сірководень, оксид 
вуглецю, діоксид 

азоту, аміак, 
формальдегід, сірчана 

кислота, оцтова 
кислота, вуглеводні 
нафти, сажа, бензол, 

ксилол, толуол, хром, 
фенол, ацетон, 
бутилацетат, 

хлористий водень, 
етилен, пропілен, 

метилмеркаптан, хлор 

  

Пересув-
ний 

(маршру-
тний) 

  \-\     

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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2 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

77700, Івано-

Франківська обл., 

Богородчанський р-

н,  смт. 

Богородчани, вул. І. 

Петраша, 8 

    

пил, діоксид сірки, 
сірководень, оксид 
вуглецю, діоксид 

азоту, аміак, 
формальдегід, сірчана 

кислота, оцтова 
кислота, вуглеводні 
нафти, сажа, бензол, 

ксилол, толуол, хром, 
фенол, ацетон, 
бутилацетат, 

хлористий водень, 
етилен, пропілен, 

метилмеркаптан, хлор 

  

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

3 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

77500, Івано-

Франківська обл., 

Долинський р-н,  м. 

Долина, вул. 

Обліски, 133 

    Теж саме   

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

4 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

76018, Івано-

Франківська обл., м. 

Івано-Франківськ, 

вул. Репіна, 6 

    Теж саме   

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

5 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

77300, Івано-

Франківська обл., м. 

Калуш, вул. 

Каракая, 9  

    

пил, діоксид сірки, 
сірководень, оксид 
вуглецю, діоксид 

азоту, аміак, 
формальдегід, сірчана 

кислота, оцтова 
кислота, вуглеводні 
нафти, сажа, бензол, 

ксилол, толуол, хром, 
фенол, ацетон, 
бутилацетат, 

хлористий водень, 
етилен, пропілен, 

метилмеркаптан, хлор 

  

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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5 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

77300, Івано-

Франківська обл., м. 

Калуш, вул. 

Каракая, 9  

    

пил, діоксид сірки, 

сірководень, оксид 

вуглецю, діоксид 

азоту, аміак, 

формальдегід, сірчана 

кислота, оцтова 

кислота, вуглеводні 

нафти, сажа, бензол, 

ксилол, толуол, хром, 

фенол, ацетон, 

бутилацетат, 

хлористий водень, 

етилен, пропілен, 

метилмеркаптан, хлор 

  

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

6 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

78200, Івано-

Франківська обл., м. 

Коломия, вул. 

Гетьманська, 30  

    Теж саме   

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

7 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

78000, Івано-

Франківська обл., 

Косівський р-н, м. 

Косів, провулок 

Шевченка, 10 

    Теж саме   

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

8 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

78405, Івано-

Франківська обл., 

Надвірнянський р-н, 

м. Надвірна, майдан 

Шевченка, 19 

    Теж саме   

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

9 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

77000, Рогатинський 

р-н, м. Рогатин, вул. 

Галицька, 95 

    Теж саме   

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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10 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

77601, Івано-

Франківська обл., 

Рожнятівський р-н, 

смт. Рожнятів, вул. 

16 Липня, 27  

    

пил, діоксид сірки, 

сірководень, оксид 

вуглецю, діоксид 

азоту, аміак, 

формальдегід, сірчана 

кислота, оцтова 

кислота, вуглеводні 

нафти, сажа, бензол, 

ксилол, толуол, хром, 

фенол, ацетон, 

бутилацетат, 

хлористий водень, 

етилен, пропілен, 

метилмеркаптан, хлор 

  

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

11 

ДУ «Івано-

Франківський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

78300, Івано-

Франківська обл., 

Снятинський р-н, м. 

Снятин, вул. 

Кобринська, 20 

    Теж саме   

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  \-\     

12 

Головне 

управління 

держпродспо-

живслужби в 

Івано-

Франківській 

області 

Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

  

м. Івано-

Франківськ,  вул. 

Берегова, 24 

    

кисень, оксид 

вуглецю, оксид азоту, 

діоксид азоту, діоксид 

сірки, температура, 

відносна вологість, 

швидкість руху 

повітря, гамма фон, 

ртуть, свинець, кадмій, 

мідь, арсен, аміак, 

сірководень, ацетон, 

бензол, фенол, хлор, 

формальдегід 

  

Пересув-

ний 

(маршру-

тний) 

  

Газоаналізатор 

ОКСІ-5М Прилад 

комбінований ТКА 

ПКМ Дозиметр-

радіометр МКС-

АТЦ 117М 

Аналізатор ртуті 

Milestone DMA-80 

Спектрофонометр 

VARIAN; 

Спектрофонометр 

АА400 

Пробовідбірник 

Аспіратор ASA4M  

  2018 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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РЦГМ 

1 

Івано-

Франківський 

РЦГМ 

  

м. Івано-

Франківськ,  

вул. Галицька,  

    

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксин азоту, оксид 

азоту, 3,4-бенз/а/пірен, 

важкі метали (кадмій, 

залізо, марганець, 

мідь, нікель, свинець, 

хром, цинк) 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 

2012 р. 

Газоана

-лізатор 

«Елан-

50» 

Психрометр МВ-

4М, 

Барометр-анероїд 

М-67,  

Анеморумбограф 

М63МР, 

Електроаспіратор 

ЕА-2с-М1, 

Установка 

аспіраційна УПС 

(всі прилади 1989 

р.), 

Газоаналізатор 

«Елан-50» 

Метеоблок 

- 

Дата 

організації 

спостереже

нь на посту 

10.09.1989 

р., наказ  

№ 186 від 

29.08.89 р. 

ОПАДИ  

1 

Івано-

Франківський 

РЦГМ 

  м. Івано-Франківськ     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 

Івано-

Франківський 

РЦГМ 

  м. Яремча     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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МУНІЦИПАЛЬНА МЕРЕЖА ПС 

1 
Карпатський 

НПП 
  м. Івано-Франківськ 

 

24о32І

53ІІ  Сх 

48о26І

44ІІ Пн 
  

Постій-

ний 

Стаціо-

нарний 
  

Автоматична 

метеостанція “la 

crosse” 

Не 

сертифі

ковані 

1986 р. 

2 
Карпатський 

НПП 
  м. Івано-Франківськ 

24о32І

59ІІ  Сх 

48о22І

17ІІ Пн  
  

Постій-

ний 

Стаціо-

нарний 
  

ТМ-6, ТМ-1, ТМ-2, 

барограф 

тижневий, 

термограф 

тижневий,  

опадомір 

Третьякова 

Не 

сертифі

ковані 

1986 р. 

3 
Карпатський 

НПП 
  м. Івано-Франківськ 

24о35І

29ІІ  Сх 

48о12І

28ІІ Пн 
  

Постій-

ний 

Стаціо-

нарний 
  \-\ 

Не 

сертифі

ковані 

1986 р. 

4 
Карпатський 

НПП 
  м. Івано-Франківськ 

24о41І

44ІІ  Сх 

48о07І

21ІІ Пн 
  

Постій-

ний 

Стаціо-

нарний 
  \-\ 

Не 

сертифі

ковані 

1986 р. 
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Київська область 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОЗ 
 

1 

ДУ «Київський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Обухівський район, 

(зона впливу 

полігону ТПВ № 5 

(на межі СЗЗ, на 

межі житлової 

забудови) 

    

пил (зважені 

речовини), вуглецю 

оксид, діоксид азоту, 

аміак, ангідрід 

сірчистий, сірко-

водень, вуглеводні 

насичені (С12-С-9 у 

перерахунку на 

сумарний органічний 

С) 

2 рази 

на рік 

підфакел

ьні точки 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

  Термогігрометр 

«Testo 605-H1» ; 

Термоанемометр 

«Testo 425» ; 

пробовідбірник  

«Тайфун-Р-20-2»; 

газоаналізатор СМ-2-

СО; газоаналізатор 

СМ-2-NO2, 

газоаналізатор СМ-2-

NH3, газоаналізатор 

СМ-2-SO2, 

газоаналізатор СМ-2-

H2S, газоаналізатор 

вуглеводнів 623 ПИ-

05 

 

відсутнє   

 

2 

ДУ «Київський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Обухівський район 

(зона впливу джерел 

викидів 

Трипільської 

ТЕС)(на межі СЗЗ, 

на межі житлової 

забудови) 

    

пил (зважені 

речовини), вуглецю 

оксид, діоксид азоту, 

аміак, ангідрід 

сірчистий 

2 рази 

на рік 

підфакел

ьні точки 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

  Термогігрометр 

«Testo 605-H1» ; 

Термоанемометр 

«Testo 425» ; 

пробовідбірник  

«Тайфун-Р-20-2»; 

газоаналізатор СМ-

2-СО; газоаналізатор 

СМ-2-NO2, 

газоаналізатор СМ-

2-SO2  

відсутн

є 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 

ДУ «Київський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Смт. Бородянка 

(зона впливу 

полігону ТПВ) на 

межі СЗЗ, на межі 

житлової забудови) 

    

пил (зважені речовини), 

вуглецю оксид, діоксид 

азоту, аміак, ангідрід 

сірчистий, сірководень, 

вуглеводні насичені 

(С12-С-9 у перерахунку 

на сумарний органічний 

С) 

2 рази 

на рік 

підфакел

ьні точки 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

  Термогігрометр 

«Testo 605-H1» ; 

Термоанемометр 

«Testo 425» ; 

пробовідбірник  

«Тайфун-Р-20-2»; 

газоаналізатор СМ-2-

СО; газоаналізатор 

СМ-2-NO2, 

газоаналізатор СМ-2-

NH3, газоаналізатор 

СМ-2-SO2, 

газоаналізатор СМ-2-

H2S, газоаналізатор 

вуглеводнів 623 ПИ-

05 

відсутн

є 
  

4 

ДУ «Київський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

Вишгородський 

район, с. Нові 

Петрівці (зона 

впливу полігону 

ТПВ ККП 

«Комунальник»))на 

межі СЗЗ, на межі 

житлової забудови) 

    

пил (зважені речовини), 

вуглецю оксид, діоксид 

азоту, аміак, ангідрід 

сірчистий, сірководень, 

вуглеводні насичені 

(С12-С-9 у перерахунку 

на сумарний органічний 

С) 

2 рази 

на рік 

підфакел

ьні точки 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ 
відсутн

є 
  

5 

ДУ «Київський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м.Миронівка (зона 

впливу полігону 

ТПВ ККП 

«Комунальник»))на 

межі СЗЗ, на межі 

житлової забудови) 

    

пил (зважені речовини), 

вуглецю оксид, діоксид 

азоту, аміак, ангідрід 

сірчистий, сірководень, 

вуглеводні насичені 

(С12-С-9 у перерахунку 

на сумарний органічн. 

С) 

2 рази 

на рік 

підфакел

ьні точки 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ 
відсутн

є 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 

ДУ «Київський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

В зоні впливу 

автошляху    

(М 07 Київ-

Ковель)на межі 

житлової забудови 

    

пил (зважені 

речовини), вуглецю 

оксид, діоксид азоту, 

ангідрід сірчистий, 

вуглеводні насичені 

(С12-С-9 у 

перерахунку на 

сумарний органічний 

С) 

2 рази 

на рік 

підфакел

ьні точки 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

  Термогігрометр 

«Testo 605-H1» ; 

Термоанемометр 

«Testo 425» ; 

пробовідбірник  

«Тайфун-Р-20-2»; 

газоаналізатор СМ-

2-СО; газоаналізатор 

СМ-2-NO2,  

газоаналізатор СМ-

2-SO2, 

газоаналізатор 

вуглеводнів 623 ПИ-

05 

відсутн

є 
  

7 

ДУ «Київський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

В зоні впливу 

автошляху   (Р -01 

Київ-Обухів)на межі 

житлової забудови 

    

пил (зважені 

речовини), вуглецю 

оксид, діоксид азоту, 

ангідрід сірчистий, 

вуглеводні насичені 

(С12-С-9 у 

перерахунку на 

сумарний органічний 

С) 

2 рази 

на рік 

підфакел

ьні точки 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ 
відсутн

є 
  

8 

ДУ «Київський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

В зоні впливу 

Великої кільцевої 

дороги м. Київ    

на межі житлової 

забудови 

    

пил (зважені 

речовини), вуглецю 

оксид, діоксид азоту, 

ангідрід сірчистий, 

вуглеводні насичені 

(С12-С-9 у 

перерахунку на 

сумарний органічний 

С)  

2 рази 

на рік 

підфакел

ьні точки 

відбору 

проби 

не 

автома-

тичне 

\-\ 
відсутн

є 
  

Продовження табл. 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РЦГМ 

1 ЦГО   
м.Бровари, Київська 

обл. 
    

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, залізо загальне, 

кадмій, марганець, 

мідь, нікель, пил, 

свинець, сірки діоксид, 

хром загальний, цинк 

2 рази 

на добу 
          

2 ЦГО   
м.Обухів,, Київська 

обл. 
    

азоту діоксид, 

бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, залізо загальне, 

кадмій, марганець, 

мідь, нікель, пил, 

свинець, сірки діоксид, 

хром загальний, цинк 

2 рази 

на рік 
          

3 ЦГО   
м.Українка, 

вул.Зв'язку, 3 
    

азоту діоксид, 

бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, залізо загальне, 

кадмій, марганець, 

мідь, нікель, пил, 

свинець, сірки діоксид, 

хром загальний, цинк 

2 рази 

на рік 
          

4 ЦГО №1 
м.Біла Церква, 

Леніна, 61 
    

азоту діоксид, 

бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, залізо загальне, 

кадмій, марганець, 

мідь, нікель, пил, 

свинець, сірки діоксид, 

хром загальний, цинк 

2 рази 

на рік 
          

Продовження табл. 3.1 
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5 ЦГО №2 

м.Біла Церква, 

вул.Сухомлинськог

о (школа) 

    

азоту діоксид, 

бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид 

2 рази 

на рік 
          

6 ЦГО №1 

м.Київ, 

вул.Ак.Стражеска, 

60 

    

азоту діоксид, аміак, 

вуглецю оксид, пил, 

сірки діоксид, фенол, 

формальдегід 

2 рази 

на рік 
          

7 ЦГО №2 
м.Київ, 

вул.Довженка, 6 
    

азоту діоксид, азоту 

діоксид, водень 

хлористий, вуглецю 

оксид, пил, пил, сірки 

діоксид, сірки діоксид, 

сірководень, сульфати 

розчинні, фенол, 

формальдегід 

2 рази 

на рік 
          

8 ЦГО №3 
м.Київ, 

вул.Попудренка, 50 
    

аміак, бенз/а/пірен, 

водень хлористий, 

вуглецю оксид, 

формальдегід 

4 рази 

на рік 
          

9 ЦГО №4 м.Київ, вул.Лазо, 2     

азоту діоксид, аміак, 

бенз/а/пірен, водень 

хлористий, вуглецю 

оксид, залізо загальне, 

кадмій, марганець, 

мідь, нікель, пил, 

свинець, сірки діоксид, 

сірководень, хром 

загальний, цинк 

2 рази 

на рік 
          

Продовження табл. 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 ЦГО №5 
м.Київ, пр-т Науки, 

37 
    

азоту діоксид, 
бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, пил, сірки 
діоксид 

2 рази 

на рік 
          

11 ЦГО №6 м.Київ, пл.Перемоги     

азоту діоксид, аміак, 
бенз/а/пірен, водень 
фтористий, водень 

хлористий, вуглецю 
оксид, пил, сірки 
діоксид, фенол, 
формальдегід 

2 рази 

на рік 
          

12 ЦГО №7 
м.Київ, 

Бессарабська пл. 
    

азоту діоксид, 
бенз/а/пірен, водень 
фтористий, водень 

хлористий, вуглецю 
оксид, залізо загальне, 

кадмій, марганець, 
мідь, нікель, пил, 

свинець, сірки діоксид, 
формальдегід, хром 

загальний, цинк 

2 рази 

на рік 
          

13 ЦГО №8 
м.Київ, вул.Лесі 

Українки 
    

азоту діоксид, 
бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, пил, сірки 
діоксид, фенол, 
формальдегід 

2 рази 

на рік 
          

14 ЦГО №9 
м.Київ, 

вул.Каунаська, 10 
    

азоту діоксид, аміак, 
бенз/а/пірен, водень 
фтористий, вуглецю 

оксид, залізо загальне, 
кадмій, марганець, 
мідь, нікель, пил, 

свинець, сірки діоксид, 
фенол, формальдегід, 
хром загальний, цинк 

2 рази 

на рік 
          

Продовження табл. 3.1 
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15 ЦГО №10 

м.Київ, 

вул.Межигірська, 

56/60 

    

азоту діоксид, аміак, 

бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, фенол, 

формальдегід 

2 рази 

на рік 
          

16 ЦГО №11 
м.Київ, пр-т 

Перемоги, 98/2 
    

азоту діоксид, аміак, 

бенз/а/пірен, водень 

хлористий, залізо 

загальне, кадмій, 

марганець, мідь, 

нікель, пил, свинець, 

сірки діоксид, 

формальдегід, хром 

загальний, цинк 

2 рази 

на рік 
          

17 ЦГО №13 

м.Київ, ВДНГ 

ЕКСПО центр 

України 

    

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид 

2 рази 

на рік 
          

18 ЦГО №15 м.Київ, Гідропарк     

азоту діоксид, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид 

2 рази 

на рік 
          

19 ЦГО №17 
м.Київ, пр-т 

Оболонський, 14 
    

азоту діоксид, аміак, 

бенз/а/пірен, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, фенол, 

формальдегід 

2 рази 

на рік 
          

20 ЦГО №20 
м.Київ, Московська 

пл. 
    

азоту діоксид, азоту 

оксид, аміак, 

бенз/а/пірен, водень 

фтористий, вуглецю 

оксид, пил, сірки 

діоксид, формальдегід 

2 рази 

на рік 
          

Продовження табл. 3.1 
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21 ЦГО №21 
м.Київ, 

вул.Скляренка, 5 
    

азоту діоксид, аміак, 

бенз/а/пірен, водень 

фтористий, водень 

хлористий,  вуглецю 

оксид, залізо загальне, 

кадмій, калій, кальцій, 

кислотність, магній, 

марганець, мідь, 

натрій, нікель, нітрат-

іони, пил, свинець, 

сірки діоксид, 

сірководень, сульфати, 

фенол, формальдегід, 

хлор, хром загальний, 

цинк 

2 рази 

на рік 
          

ОПАДИ 

1 ЦГО   м. Київ     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 ЦГО   м. Баришівка     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Продовження табл. 3.1 
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3 ЦГО   м. Бориспіль     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

4 ЦГО   м. Миронівка     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

5 ЦГО   м. Тетерів     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

6 ЦГО   м. Фастів     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

7 ЦГО   м. Чорнобиль     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кіровоградська область 

МОЗ  
 

1 

ДУ 
"Кіровоградськ
ий ОЛЦ МОЗ 

України" 

  
м. Кропивницький, 
вул. Тобілевича, 24 
(житловий квартал) 

32,16 48,3 
пил, вуглецю оксид, 

азоту діоксид, ангідрід 
сірчистий, сажа 

20 
хвилин 

фіксован
а точка 
відбору 
проби 

не 
автома-
тичне 

Аспіратор ЕА-
100АЦ; секундомір; 

психрометр; 
барометр-анероїд; 

ваги аналітичні 
ВЛР-200, 

Газоаналізатор 
"Дозор-С-М-2"; 
газоаналізатор 
"Аквілон 1-1"; 

аспіратор "Тайфун 
20-20-22; 

Фотоелектроколори
метр КФК-2МП; 

секундомір; 
Психрометр; 

Барометр-анероїд 

    

2 
Кіровоградськи

й РЦГМ 
ПСЗ-1 

м. Кропивницький 
вул. В'ячеслава 

Чорновола 4 
    

пил,сажа, діоксид 
сірки, діоксид азоту, 

оксид вуглецю, 
формальдегід, важкі 

метали  

4 рази 
на добу 

Стаціо-
нарний 

  

Електроаспіратор 
на пил. Установка 

пневматична. 
Барометранероїд. 

Психрометраспірац
ійний. Анемометр 

    

3 
Кіровоградськи

й РЦГМ 
ПСЗ-2 

м. Кропивницький 
вул. Андріївська 89 

    

пил,сажа, діоксид 
сірки, діоксид азоту, 
оксид вуглецю, важкі 

метали  

4 рази 
на добу 

Стаціо-
нарний 

  

Електроаспіратор 
на пил. Установка 

пневматична. 
Барометранероїд. 

Психрометраспірац
ійний. Анемометр 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РЦГМ 

4 
Кіровоградський 

РЦГМ 
ПСЗ-4 

м. Кропивницький 

вул. Пугачева 2 
    

пил, сажа, діоксид 

сірк,и діоксид азоту, 

оксид вуглецю, 

розчинні сульфати 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Електроаспіратор на 

пил. Установка 

пневматична. 

Барометранероїд. 

Психрометраспіраці

йний. Анемометр 

    

5 
Кіровоградський 

РЦГМ 
ПСЗ-6 

м. Олександрія, вул. 

Першотравнева 17 
    

пил, сажа, діоксид 

сірк,и діоксид азоту, 

оксид вуглецю, 

розчинні сульфати 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Електроаспіратор на 

пил. Установка 

пневматична. 

Барометранероїд. 

Психрометраспіраці

йний. Анемометр 

    

ОПАДИ 

1 
Кіровоградський 

РЦГМ 
  м. Кропивницький     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Кіровоградський 

РЦГМ 
  м. Бобринець     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 
Кіровоградський 

РЦГМ 
  м. Гайворон     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

4 
Кіровоградський 

РЦГМ 
  м. Світловодськ     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

 

Луганська область 

 

МОЗ  
 

1 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

СП № 

1 

м. Сєвєродонецьк, 

пр-т Гвардійський, 

47б 

(52 житловий 

квартал) 

38⁰29′ 

схід. д 

48⁰57′ 

півн. 

ш. 

Пил, 

недиференційований 

за складом; аміак; 

анілін; діоксид азоту; 

сірчистий ангідрид; 

соляна кислота; 

сірчана кислота; 

фенол; формальдегід; 

хром 

  
Стаціо-

нарний 
  

фотометр 
фотоелектричний 

КФК-3-01; ротаметри 
РС-3А; ваги 
лабораторні 

рівноплечі 2-го класу 
ВЛР-200; набір гир 2-

го класу Г-2-210; 
барометр-анероїд 
метеорологічний 

БАММ-1; психрометр 
аспіраційний МВ-4М 

(термометри №№ 
2487; 2490); ваги 

лабораторні 
квадрантні 4-го класу 

ВЛКТ-500-М; рН-метр 
лабораторний рН-

150МИ 

  1973 
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2 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

СП № 

2 

м. Сєвєродонецьк, 

вул. Юності, 2а, 

38029′, 

схід. д. 

48057′, 

півн. 

ш. 

діоксид азоту, 

сірчистий ангідрид, 

формальдегід, 

вуглецю оксид 

  
Стаціо-

нарний 
   -    1973 

3 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

СП № 

3 

м. Лисичанськ 

пр. Перемоги, 157 

380 

26.524

2′ схід. 

д. 

480 

54.291′ 

півн. 

ш. 

пил, 

недиференційований 

за складом; аміак; 

діоксид азоту; 

нітрохлорбензол; 

сірчистий ангідрид; 

фенол; формальдегід; 

вуглецю оксид 

  
Стаціо-

нарний 
      1987 

4 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

 

МП 

№4 

м. Лисичанськ 

вул. Незалежності, 

13 

380 

26.524

2′ схід. 

д. 

480 

54.291′ 

півн. 

ш. 

пил, 

недиференційований 

за складом; діоксид 

азоту; сірчистий 

ангідрид; 

формальдегід; 

вуглецю оксид 

  
Стаціо-

нарний 
   -    2000 

5 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

МП 

№5 

м. Новодружеськ 

Лисичанської 

міськради 

вул. Будьонного 

380, 

21.499

8′ схід. 

д. 

480, 

57.233

4′ 

півн. 

ш. 

пил, 

недиференційований 

за складом; діоксид 

азоту; сірчистий 

ангідрид; 

формальдегід; 

вуглецю оксид 

  інший    -    2000 

6 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

МП 

№8 

Попаснянський 

район 

смт. Вовчоярівка 

вул. Пушкіна, 2 

380, 

22.283

4′ схід. 

д. 

480, 

50. 55′ 

півн. 

ш. 

пил, 

недиференційований 

за складом; діоксид 

азоту; сірчистий 

ангідрид; 

формальдегід; 

вуглецю оксид 

  інший    -    2013 
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ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

СП №6 

м. Рубіжне, 

вул. Померанчука, 

36 

380 21′ 

схід. д. 

490 01′ 

півн. 

ш. 

анілін, аміак, діоксид 

азоту, 

нітрохлорбензол, 

сірчистий ангідрид, 

сірчана кислота, 

соляна кислота, фенол, 

формальдегід, 

сірководень 

  інший   

Пробовідбірник 

«Тайфун», 

газоаналізатор 

«Аквілон» 

КФК 2МП 

Барометр 

  2011 

8 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

маршр

у-тний 

пост 

м. Рубіжне 

перехрестя 

вул. 

Володимирської та 

вул. Менделеева 

380 20′ 

схід. д. 

490 01′ 

півн. 

ш. 

пил, 

недиференційований 

за складом; діоксид 

азоту; вуглецю оксид; 

сірчистий ангідрид; 

сірководень 

  інший    -    2019 

9 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

маршр

у-тний 

пост 

м. Рубіжне, 

Южна 

вул. Заводська, 3 

380 24′ 

схід. д. 

490 59′ 

півн. 

ш. 

пил, 

недиференційований 

за складом; діоксид 

азоту; вуглецю оксид; 

сірчистий ангідрид; 

кислота сірчана 

  інший    -    2016 

10 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

маршр

у-тний 

пост 

м. Кремінна, 

вул. Шахтна,100 

380 14′ 

схід д. 

490 03′ 

півн. 

ш. 

пил, 

недиференційований 

за складом; діоксид 

азоту; сірчистий 

ангідрид; фенол; 

вуглецю оксид 

  інший    -    2013 

11 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

маршр

у-тний 

пост 

м. Кремінна 

вул. Площа Красна 

380 13′ 

схід. д. 

490 02′ 

півн. 

ш. 

пил, 

недиференційований 

за складом; діоксид 

азоту; сірчистий 

ангідрид; фенол; 

вуглецю оксид 

  інший    -    2019 
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12 

ДУ 

«Луганський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

МП 

№9 

м. Старобільськвул. 

Айдарська, 18а 

380 89′ 

схід. д. 

490 28′ 

півн. 

ш. 

пил, 

недиференційований 

за складом; аміак; 

діоксид азоту; 

формальдегід; 

вуглецю оксид 

  інший   

Психрометр МВ-

4М, термометр 

ТМ6-1, ,Барометр-

анероїд БАММ-1, 

Ваги ВЛР-200, 

Фотоколориметр 

КФК-2, 

Сигналізатор-

аналізатор газів 

«Дозор-С-М-3 

  

 », 

№1265.№4

39/46 від 

01.04.2019

444/46 від 

01.04.2019

р. 

РЦГМ 

1 
Луганський 

РЦГМ 

ПСЗ № 

1 

Луганська область, м. 

Лисичанськ, вул. 

Соборна, 89. 

    

пил, оксид вуглецю, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, хлористий 

водень, аміак, 

формальдегід, 

бенз(а)пірен, важкі 

метали 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
 -  

Газоаналізатор Елан 

СО-50; 

електроаспіратор 

ASA-4S; 

електроаспіратор ЭА-

2С-М1; 

електроаспіратор ЭА-1 

  26.02.1975 

2 
Луганський 

РЦГМ 

ПСЗ № 

2 

Луганська область, м. 

Лисичанськ, 

пр-т Перемоги, 157 

    

пил, оксид вуглецю, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, хлористий 

водень, аміак 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
 -  

Газоаналізатор Елан 

СО-50; 

електроаспіратор 

ASA-4S; 

електроаспіратор ЭА-

2С-М1; 

електроаспіратор ЭА-1 

  26.02.1975 

3 
Луганський 

РЦГМ 

ПСЗ № 

1 

Луганська область, 

м. Сєвєродонецьк, 

пр-т Гвардійський 

    

пил, оксид вуглецю, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, хлористий 

водень, аміак, 

формальдегід, 

бенз(а)пірен, важкі 

метали 

 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
 -  

Газоаналізатор Елан 

СО-50; 

електроаспіратор 

ASA-4S; 

електроаспіратор ЭА-

2С-М1; 

електроаспіратор ЭА-1 

  13.05.1975 
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4 
Луганський 

РЦГМ 

ПСЗ № 

1 

Луганська область, 

м. Рубіжне, 

перехрестя вул. 

Володимирської та 

вул. Менделєєва 

    

пил, оксид вуглецю, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, хлористий 

водень, анілін, 

формальдегід, 

бенз(а)пірен, важкі 

метали 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
 -  

Газоаналізатор 

«Паладій-3М»; 

електроаспіратор 

ASA-2S; 

електроаспіратор ЭА-

2С-М1; 

електроаспіратор М-

882 

 

  01.06.1965 

 

ОПАДИ 
 

1 
Луганський 

РЦГМ 
  м. Луганськ     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Луганський 

РЦГМ 
  м. Дар`ївка     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

3 
Луганський 

РЦГМ 
  м. Сєвєродонецьк     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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4 
Луганський 

РЦГМ 
  м. Сватове     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Львівська область 

МОЗ 
 

             

РЦГМ 

1 
Львівський 

РЦГМ 
  

м. Львів вул. Ген. 

Юнаківа 10 
24,001 49,503 

зважені речовини 

(пил), сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, діоксид 

азоту, оксид азоту, 

фтористий водень, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Барометр-анероїд М-

67; Психометр МВ-

4М; Анеморумбометр 

М-63; Газоаналізатор 

для СО (621 ЭХ-07); 

Установка аспіраційна 

(УАС-100G); 

Установка аспіраційна 

4=х канальна; Таймер 

програмований (TS-

ED1) 

  1983 

2 
Львівський 

РЦГМ 
  

м. Львів, вул. 

Городоцька 221,  
23,59 49,501 

зважені речовини 

(пил), сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, діоксид 

азоту, оксид азоту, 

фтористий водень, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   1984 
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3 
Львівський 

РЦГМ 
  

м. Львів, пл. Соборна 

11 

24,020

5 

49,502

3 

зважені речовини 

(пил), сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, діоксид 

азоту, фтористий 

водень, формальдегід, 

важкі метали (кадмій, 

нікель, мідь, свинець 

марганець, цинк,) 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   1985 

4 
Львівський 

РЦГМ 
  

м. Львів, вул. Зелена 

301 
24,043 49,475 

зважені речовини 

(пил), сірчистий 

ангідрид, оксид 

вуглецю, діоксид 

азоту, фтористий 

водень, формальдегід 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   1986 

 

ОПАДИ 

1 
Львівський 

РЦГМ 
  м. Львів     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Львівський 

РЦГМ 
  м. Кам`янка-Бузька     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

3 
Львівський 

РЦГМ 
  м. Мостиська     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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4 
Львівський 

РЦГМ 
  м. Рава-Руська     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяць 
Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне   

  

є  

  

  

діоксид сірки (ТР), 

діоксид азоту (ТР) 

1 раз на 

день 

не 

автома-

тичне 

є  

Муніципальна мережа ПС 

1 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування КП 

"Адміністративно-

технічне управління" 

  

м. Львів. пр. 

Чорновола - вул. 

Городоцька 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

Пересув-

ний 
  

Газоаналізатор 621 ЭХ 

20; Газоаналізатор 645 

ХЛ 10; Газоаналізатор 

667 ФФ 05 

  2009 

2 

Львівська міська 
рада Департамент 
містобудування 

КП 
"Адміністративно

-технічне 
управління" 

  

м. Львів, пр. 

Свободи - вул. 

Дорошенка 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

3 

Львівська міська 
рада Департамент 
містобудування 

КП 
"Адміністративно

-технічне 
управління" 

  

м. Львів, пр. 

Свободи - вул. 

Беринди 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

4 

Львівська міська 
рада Департамент 
містобудування 

КП 
"Адміністративно

-технічне 
управління" 

  

м. Львів, пр. 

Свободи - віл. 

Міцькевича 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 
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5 

Львівська міська 
рада Департамент 
містобудування 

КП 
"Адміністративно

-технічне 
управління" 

 

  

м. Львів, пл. 

Осмомисла - вул. 

Гавришкевича - вул. 

Краківська 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

6 

Львівська міська 
рада Департамент 
містобудування 

КП 
"Адміністративно

-технічне 
управління" 

  

м. Львів, вул. 

Підвальна - вул. 

Руська 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

7 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. 

Личаківська - вул. 

Винниченка - пл. 

Митна 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

8 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. І. 

Франка - пл. 

Соборна - вул. 

Винниченка 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

9 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. І. 

Франка - вул. К. 

Левицького - вул. 

Кн. Романа 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 
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10 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. І. 

Франка - вул. 

Зелена 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

11 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. І. 

Франка - вул. Ш. 

Руставелі - вул. 

Стрийська 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

12 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. 

Городоцька - вул. 

Наливайка 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

13 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. 

Городоцька - вул 

Шевченка 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

14 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. 

Листопадового 

Чину - вул. 

Університетська 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 
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15 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. 

Січових Стрільців - 

вул. Гнатюка 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

16 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, пр. 

Чорновола - вул. 

Під Дубом 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

17 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, пр. 

Чорновола - вул. 

Хімічна 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

18 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. І. 

Мазепи - вул. 

Миколайчука 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

19 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. Б. 

Хмельницького - 

вул. Опришківська 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 
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20 

Львівська міська 
рада Департамент 
містобудування 

КП 
"Адміністративно

-технічне 
управління" 

  

м. Львів, вул. 

Городоцька - вул. 

Залізнична 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

21 

Львівська міська 
рада Департамент 
містобудування 

КП 
"Адміністративно

-технічне 
управління" 

  

м. Львів, вул. 

Антонович - вул. С. 

Бандери - вул. 

Русових 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

22 

Львівська 
міська рада 

Департамент 
містобудування 

КП 
"Адміністратив

но-технічне 
управління" 

  

м. Львів, вул. 

Коперника - вул. 

Сахарова - вул. Н. 

Левицького 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

23 

Львівська 
міська рада 

Департамент 
містобудування 

КП 
"Адміністратив

но-технічне 
управління" 

  

м. Львів, вул. 

Стрийська - вул. 

Сахарова 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

24 

Львівська 
міська рада 

Департамент 
містобудування 

КП 
"Адміністратив

но-технічне 
управління" 

  

м. Львів, вул. 

Стрийська - вул. 

Наукова - вул. 

Хуторівка 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 
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25 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  
м. Львів, вул. Зелена 

- вул. Вашингтона 
    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

26 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. 

Личаківська - вул. 

Пасічна 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

27 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. 

Виговського - вул. 

Кульпарківська 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

28 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. 

Городоцька - вул. 

Ряшівська 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

29 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. Сяйво 

- вул. Широка - вул. 

Левандівська 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 
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30 

Львівська міська 

рада Департамент 

містобудування 

КП 

"Адміністративно

-технічне 

управління" 

  

м. Львів, вул. 

Шевченка - вул. 

Левандівська 

    

вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, 

ангідрид сірчистий 

1 раз на 

квартал 

пересув-

ний 
  \-\   2009 

Миколаївська область 

МОЗ 

             

РЦГМ 

1 
Миколаївський 

РЦГМ 
  

м. Миколаїв, вул. 

Обсерваторна,1 
    

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
- 

Установка 

пневматична 4-х 

канальна 

 УП- 0152С,  

Барометр анероїд М-

67 

Газоаналізатор: Элан 

СО-50 

  1981 

2 
Миколаївський 

РЦГМ 
  

м. Миколаїв, вул. 

Погранична-проспект 

Богоявленський 

    

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

формальдегід, 

фтористий водень, 

важкі метали 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
- 

Газоаналізатор: 621 

ЕХ 07, 

Установка 

пневматична 4-х 

канальна УП-1122С 

Барометр анероїд М-

67 

Ротаметр РМ 25 ГУЗ 

  1981 

3 
Миколаївський 

РЦГМ 
  

м. Миколаїв, вул. 7-а 

Повздожня- вул. 12 

Лінія  

    

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

формальдегід, 

фтористий водень 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
- 

Газоаналізатор: Элан 

СО-50 

Установка 

пневматична 4-х 

канальна УП-1122С 

Ротаметр РМ 25 ГУЗ 

  1981 
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4 
Миколаївський 

РЦГМ 
  

м. Миколаїв, вул. 

Соборна Палац 

культури  

    

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

формальдегід, оксид 

азоту, важкі метали 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
- 

Газоаналізатор: 621 

ЕХ 07, 

Установка 

пневматична 4-х 

канальна УП-0152 

Ротаметр РМ 25 ГУЗ 

  1981 

ОПАДИ 

1 
Миколаївський 

РЦГМ 
  м. Миколаїв     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Миколаївський 

РЦГМ 
  м. Баштанка     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Одеська область 

МОЗ  
 

1 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, Вул. 

Великого 

Арнаутська/вул. 

Старопортофранків

ська 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   

Тайфун-Р-20-2, 

Тайфун-Р-2-2, 

Тайфун-МС, 

Тайфун-Б  КФК - 3,  

Ваги ан. ХАС - 20, 

Газоанал."Паладій-

3", Секундомір 

СДС пр1-2,  
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Ваги квадр. ВЛКТ -

500, Психрометр 

аспр. "МВ-4М", 

Муфільна піч 

SNOL 8,2/1100,  

Шафа суш. 2В-151,  

Набір ареометрів 

АОН – 1 

  

2 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, СЗЗ „ 

Продмаш” 

Миколаївська 

дорога,253 Т.2 вул. 

Лузанівська, 38/1 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

3 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, ВАТ 

„Ексімнафтопродук

т” вул.Наливна,15   

Т.1 вул.Чепиги, 45 

 

 

 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, 

сірководень, пил 

 

 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

4 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, ВАТ 

„Ексімнафтопродук

т” вул.Наливна,15   

Т.2 2-ий Лиманчик 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, 

сірководень, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

5 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, ТОВ 

«Цемент» вул. 

Хуторська,70 Т.1 

вул. Кругова/ вул. 

Панкратова  ЗОШ 

№ 125 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     
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6 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, ТОВ 

«Цемент» вул. 

Хуторська,70  Т.2 

вул Цегляна, 1,4 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

7 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, ПАТ 

Одеснафтопродукт” 

вул. Вапняна, 54 Т.1 

3-ій Вапняний пров. 

1, 3 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, 

сірководень, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

8 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, ПАТ 

Одеснафтопродукт”  

вул. Вапняна, 54  

Т.2 вул. Вапняна, 

81, 83 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, 

сірководень, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

9 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, ПАТ 

„Лукойл-ОНПЗ” 

вул.. Шкодова 

гора,1   Т.1 

Шкодова гора,    2, 

4 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, 

сірководень, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

10 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, ПАТ 

„Лукойл-ОНПЗ” 

вул.Шкодова гора,1  

Т.2 Шкодова 

гора,5-а, 15     

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, 

сірководень, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     
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11 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, ПАТ 

„Лукойл-ОНПЗ” 

вул.. Шкодова 

гора,1   Т.3  пров. 

Нафтовиків, 16 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, 

сірководень, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

12 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, Філія 

«Стальканат» Т.1 

вул. Вапняна, 77 

(біля дитячого 

майданчика) 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил, 

хлорид водню, 

марганець 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

13 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Куліндоровський 

промвузол  Т.1 вул. 

Паустовського, 2 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, 

сірководень, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

14 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, Підпр. 

центр. промвузлу 

пров. 

Вознесенський 

ПрАТ «Стальканат 

- Сілур», ЗАТ 

«Одесаконлитер» 

Т.1 пров. 

Вознесенський,26 

    

діоксид вуглецю, 

діоксид сірки, оксид 

вуглецю, 

формальдегід, пил, 

аміак 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

Продовження табл. 3.1 
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15 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, Підпр. 

центр. промвузлу 

пров. 

Вознесенський 

ПрАТ «Стальканат 

- Сілур», ЗАТ 

«Одесаконлитер» 

Т.2 вул. 

Середньофонтансь-

ка (ДДЗ) 

 

    

діоксид вуглецю, 

діоксид сірки, оксид 

вуглецю, 

формальдегід, пил, 

аміак 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

16 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, Підпр. 

центр. промвузлу 

пров. 

Вознесенський 

ПрАТ «Стальканат 

- Сілур», ЗАТ 

«Одесаконлитер» 

Т.3 3-ий 

Водопровідний 

пров., 9 

    

діоксид вуглецю, 

діоксид сірки, оксид 

вуглецю, 

формальдегід, пил, 

аміак 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

17 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

«Одеський з-д буд. 

матеріалів» 

«Олійножировий 

комбінат»  Т.1 6-ий 

Басейновий пров., 8 

    

діоксид вуглецю, 

діоксид сірки, оксид 

вуглецю, 

формальдегід, пил, 

аміак 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

18 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

«Одеський з-д буд. 

матеріалів» 

«Олійножировий 

комбінат»  Т.2 4-ий 

Басейновий 

провулок, 7 

    

діоксид вуглецю, 

діоксид сірки, оксид 

вуглецю, 

формальдегід, пил, 

аміак 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

19 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

«Одеський з-д буд. 

матеріалів» 

«Олійножировий 

комбінат»   Т.3 2-ий 

Басейновий пров., 

5, 5-а 

 

    

діоксид вуглецю, 

діоксид сірки, оксид 

вуглецю, 

формальдегід, пил, 

аміак 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

20 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Перехрестя вулиць 

Корольова та 

Вільямса 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

21 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  
м. Одеса, Майдан 

Толбухіна 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

22 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Перехрестя вул. Ак. 

Глушка та Ак. 

Корольова 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

23 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Перехрестя вул. 

Комарова та вул. 

Маршала Жукова 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

24 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Перехрестя вулиць 

Балківська та 

Червонослободська 

 

 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     
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25 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Перехрестя вулиць 

Заболотного                           

та С. Палія 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

26 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Перехрестя вулиць 

Бочарова та 

пр.Добровольського 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

27 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Перехрестя вулиць 

Отамана 

Головатого та 

Церковна 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

28 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Перехрестя вулиць 

Пастера  та 

Ольгієвської 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

29 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Перехрестя вулиць  

Преображенської та 

В. Арнаутської 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

30 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, Вулиця 

Фонтанська дорога 

( 5 ст. В.Фонтану)  

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

31 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  
м. Одеса, Майдан 

Незалежності 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     
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32 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Перехрестя вулиць 

М'ясоїдівська та                    

Б. Хмельницького 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

33 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 1-ша 

станція 

Люстдорфської 

дороги 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, свинець  

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

34 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  
м. Одеса, Парк ім. 

Горького 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

35 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, Пляж 

«Золотий берег»,16 

станція                          

В. Фонтану 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

36 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Одеса, 

Мікрорайон 

Лузанівка 

Миколаївська 

дорога, 172 а 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

37 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  
м. Одеса, Пляж 

Ланжерон 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

38 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  
м. Одеса, Пляж 

Аркадія 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     
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39 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
м. Б.Дністроський 

вул. Перемоги 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   

Сигнолізатор газу 

Дозор -С-М-4   зав. 

№ 1199 , Аспіратор 

для відбору проб 

повітря Модель 822 

зав.№ 89907 

 

    

40 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
м.Б.Дністровський 

вул.Плавньова  
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

41 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
м.Б.Дністровський 

вул.Ізмаїльська 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

42 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
м.Б.Дністровський 

вул.Паркова 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

43 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
м.Б.Дністровський 

вул.Сонячна 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

44 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
Б.Дністровський 

район с.Бритівка  
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

45 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
Б.Дністровський 

район с.Семенівка 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     
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46 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
Б.Дністровський 

район с.Випасне 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

47 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
Б.Дністровський 

район с.Салгани 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

48 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
Б.Дністровський 

район с.Молога 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

49 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

 

  
Б.Дністровський 

район с.Шабо 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

50 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

 

  
Б.Дністровський 

район с.Козацьке 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

51 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

 

  

Б.Дністровський 

район 

с.Старокачачье 

вул.Лікарняна 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     
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52 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

 

  

Б.Дністровський 

район 

с.Старокачачье 

вул.Центральна 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

53 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

 

  

Б.Дністровський 

район Перехрестя 

республіканської 

траси 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

54 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

 

  

Б.Дністровський 

район смт.Затока                                  

Біля залізничного 

вокзалу 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

55 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

 

  

Б.Дністровський 

район смт.Затока                       

Біля бару 

"Пасейдон" 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

56 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

Б.Дністровський 

район смт. 

Сергіївка                          

Біля магазину 

"Юлія" 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

57 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

Б.Дністровський 

район с. 

Приморське 

вул.Центральна 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     



157 
1

5
7

 

 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

58 

Б.Дністровський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

Б.Дністровський 

район с.Курортне 

вул.Центральна 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, сажа, 

вуглеводні по метану, 

оксид вуглецю 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

59 

Ізмаїльський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м. Одеса, на розі 

вул.Кутузова, 83 та 

пр.Суворова, 

автомагістраль 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки 

4 рази 

на рік 
інший   

Аспіратор МОД 

822 № 250,  ФЄК, 

КФК № 8310785;   

Ваги AS 110/с  № 

342340, 

Секундомір, 

Барометр, 

Псхромет 

аспіраційний, 

поглинач з 

порситою 

пластиною, колби  

мірні, піпетки, 

реактиви 

    

60 

Ізмаїльський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м. Одеса, на розі 

вул.Короленко та 

пр.Суворова, 

автомагістраль 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки 

4 рази 

на рік 
інший   \-\     

61 

Ізмаїльський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м. Одеса, на розі 

вул.Гагаріна  та 

пр.Миру, 

автомагістраль 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки 

4 рази 

на рік 
інший   \-\     

62 

Ізмаїльський 
міськрайонний 

відділ ДУ 
"Одеський ОЛЦ 
МОЗ України" 

  
с.Броска, 

автомагістраль 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки 

4 рази 

на рік 
інший   \-\     
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63 

Ізмаїльський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
с.Саф'яни, 

автомагістраль 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки 

4 рази 

на рік 
інший   \-\     

64 

Біляївський 

районний відділ 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

м. Біляївка, центр 

на розі вулиць 

Ат.Головатого та 

костіна 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки 

4 рази 

на рік 
інший   

Фотоелектрокалор

иметр КФК-2МП, 

аспіратор Мод.822, 

пробовідбірник 

"Тайфун", 

психометр М-34, 

барометр БАММ-1, 

ваги аналітичні 

ANG-220C 

    

65 

Біляївський 

районний відділ 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

с. Маяки, 

цент,траса Одеса-

Рені біля базару 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки 

4 рази 

на рік 
інший   \-\     

66 

Болградський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

Болградський район  

м.Болград район 

АС 

    

Азоту диоксид                     

Ангідрид сірчистий                        

Пил (зважені 

речовини) 

1 раз на 

місяць 
інший   

Електроаспіратор 

Модель 822 
    

67 

Болградський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Болград вул.. 25 

Чапаївської дивізії 

вул..Соборна 

    

Азоту диоксид                     

Ангідрид сірчистий                        

Пил (зважені 

речовини) 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

68 

Болградський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Болград, 

вул..Заводська - 

вул..Училищна 

    

Азоту диоксид                     

Ангідрид сірчистий                        

Пил (зважені 

речовини) 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     
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69 

Болградський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
Ренійський район                      

м.Рені – ж/д переїзд 
    

Азоту диоксид                     

Ангідрид сірчистий                        

Пил (зважені 

речовини) 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

70 

Болградський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Рені вул..Соборна                      

(проїзд на 

Джурджулешти) 

    

Азоту диоксид                     

Ангідрид сірчистий                        

Пил (зважені 

речовини) 

1 раз на 

місяць 
інший   \-\     

71 

Захарівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
смт.Захарівка  

автостанція 
    діоксид азоту, пил  

1 раз на 

квартал 
інший   

Електроаспіратор-

Мод 822, 

Секундомір-СОС 

пр-2б-2-2-000 

    

72 

Захарівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
смт.Окни 

автостанція 
    пил 

2 рази 

на рік 
інший   \-\     

73 

Захарівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
смт.Окни.автомагіс

траль 
    пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

74 

Захарівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
смт.Ширяєво 

автомагістраль 
    пил 

1 раз на 

квартал 
інший   \-\     

Продовження табл. 3.1 
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75 

Іванівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

смт.Іванівка, 

перехрестя 

вул.Центральна і 

братів 

Тупчієнкових, 

житлова зона 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки, пил 

4 рази 

на рік 
інший   

аспіратор М -822; 

секундомір 

СОСпр-2б; 

барометр-анероїд  

БАММ-1; КФК-2 

№8815956;  ваги 

ВЛА-200 №814; 

гирі ГА-200 №4998                               

    

76 

Іванівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

смт.Іванівка, ринок 

„Привоз”, 

вул.Центральна 57, 

житлова зона 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки, пил 

4 рази 

на рік 
інший   \-\     

77 

Іванівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

смт.Іванівка, 

перехрестя 

вул.Центральна, 93 

автостанція, 

житлова зона 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки, пил 

4 рази 

на рік 
інший   \-\     

78 

Іванівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Березівка, 

перехрестя вул.  

Вишневської   та 

провулок 

Украївський, 

житлова зона 

    діоксид сірки, пил 
4 рази 

на рік 
інший   \-\     

79 

Іванівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Березівка, 

вул.Ген.Плієва 

перехрестя 

вул.Грушевського 

житлова зона 

    діоксид сірки, пил 
4 рази 

на рік 
інший   \-\     

80 

Іванівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Березівка, вул 

Лікарняної 

перехрестя 

вул.Перемоги, 

житлова зона 

    діоксид сірки, пил 
4 рази 

на рік 
інший   \-\     
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81 

Іванівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

смт.Миколаївка, 

перехрестя 

вул.Дмитрівської та 

вул.Центральної, 

житлова зона 

    діоксид сірки, пил 
4 рази 

на рік 
інший   \-\     

82 

Іванівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

смт.Миколаївка, 

перехрестя  вул. 

Центральної та 

вул.Шевченко, 

житлова зона 

    діоксид сірки, пил 
4 рази 

на рік 
інший   \-\     

83 

Іванівський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

смт.Миколаївка, 

перехрестя  

вул.Центральної та 

вул.Незалежності, 

житлова зона 

    діоксид сірки, пил 
4 рази 

на рік 
інший   \-\     

84 

Кілійський 

районний відділ 

ДУ 

"ОдеськийОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Кілія, перехрестя 

вул. Перемоги та 

вул.Лермонтова 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки 

4 рази 

на рік 
інший   

аспіратор"Тайфун" Р-

20-20-2-2; ваги 

лабораторні 

електронні   АR 2140; 

ТВЕ-0,6-0,01; 

психрометр МВ-4-2М; 

фотоелектроколориме

тр КФК-2 

    

85 

Лиманський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

СЗЗ „Дельта-

Вильмар СНД”  

смт.Нові Біляри 

вул.Індустріальна,6  

    діоксид азоту 
11 разів 

на рік 
інший     МОД -822  № 141            

86 

Лиманський 

міськрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
СЗЗ „ОПЗ”, 

вул.Заводська,3 
    діоксид азоту 

11 разів 

на рік 
інший   

    МОД -822 №  

136        
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87 

Любашовський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

Перехрестя вулиць 

Леніна та Кірова, 

смт Любашівка 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки, пил 

4 рази 

на рік 
інший   

Аспіратор для 

відбору проб 

повітря Мод.822 

    

88 

Любашовський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
м. Балта, територія 

ЦРЛ  
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, пил 

4 рази 

на рік 
інший   \-\     

89 

Любашовський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
смт Саврань, 

територія ЦРЛ 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, пил 

4 рази 

на рік 
інший   \-\     

90 

Овідіопольський 

районний відділ 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

смт.Овідіополь 

(круг) біля АЗС 

"Маркет" 

    діоксид азоту, пил  

дослідж

ення не 

проводя

ться  

інший   
електроаспіратор  

Модель 822 
    

91 

Овідіопольський 

районний відділ 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  
смт. Овідіополь, 

вул.Вертелецького 
    діоксид азоту, пил  

дослідж

ення не 

проводя

ться  

інший   \-\     

92 

Овідіопольський 

районний відділ 

ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ 

України" 

  

с.Великодолинське, 

перех.К.Цеткін-

К.Маркса 

    діоксид азоту, пил  

дослідж

ення не 

проводя

ться 

інший   \-\     

Продовження табл. 3.1 
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93 

Подільський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Подільськ 

вул.Соборна,281 

Асфальтний завод  

СЗЗ (800 м) 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

4 рази 

на рік 
інший   

газоаналізатор 

Аквілон 1-1, 

пробовідбирач 

порт.аспірац. 

Тайфун Р-20-2, 

електроаспіратор  

Модель 822 

    

94 

Подільський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Подольськ 

вул.Соборна,  

Меблева фабрика 

СЗЗ (800 м) 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

4 рази на 

рік 
інший   \-\     

95 

Подільський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Подільськ 

перекрестя 

вул.Соборної і 

вул.Сільскогоспода

рської 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

4 рази на 

рік 
інший   \-\     

96 

Подільський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Подільськ 

перекрестя 

вул.Собороної і 

пр.Перемоги 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

4 рази на 

рік 
інший   \-\     

97 

Подільський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Ананьїв 

перекрестя 

вул.Еврейської і 

вул.Ніщенської 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

щоденно інший   \-\     

98 

Подільський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Ананьїв 

перекрестя 

вул.Еврейської і 

вул.Незалежності 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

щоденно інший   \-\     
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99 

Подільський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Ананьїв 

перекрестя 

вул.Незалежності і 

вул.Героїв України 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

щоденно інший   \-\     

100 

Подільський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
м.Кодима 

вул.Соборна,82 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

формальдегід, пил 

щоденно інший   \-\     

101 

Роздільнянський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

КЗ "Роздільнянська 

ЦРЛ", м. Роздільна,                               

вул. Європейська, 1  

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки 

12 разів на 

рік 
інший   

Аспіратор для 

відбору повітря 

мод 822 

    

102 

Роздільнянський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

КУ 

"Великомихайлівсь

ка ЦРЛ", смт. 

Велика Михайлівка,                    

вул. Центральна, 

248  

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки 

12 разів на 

рік 
інший   \-\     

103 

Саратський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

смт.Сарата, 

перехрестя 

вул.Соборна та 

вул.50 років 

Жовтня 

    

пил, азот диоксид, 

диоксид сірким, 

формальдегід, кислота 

сірчана  

3 рази на 

рік 
інший   \-\     

104 

Саратський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

 

  

смт.Сарата, 

перехрестя 

вул.Соборна та 

вул.Осипенко 

    

пил, диоксид азоту, 

диоксид сірки, 

формальдегід, кислота 

сірчана  

3 рази на 

рік 
інший   \-\     
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105 

Саратський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

м.Арциз, 

перехрестя  вул. 

Соборна та вул. 

Будівельників, 

житлова забудова 

біля автомагістралі 

    

пил, азот диоксид, 

диоксид сірким, 

формальдегід, кислота 

сірчана  

3 рази на 

рік 
інший   \-\     

106 

Саратський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

с.Долинівка, 

перехрестя 

вул.Богданова та 

вул. Мічуріна, 

житлова забудова 

біля автомагістралі 

    

пил, азот диоксид, 

диоксид сірким, 

формальдегід, кислота 

сірчана  

3 рази на 

рік 
інший   \-\     

107 

Татарбунарський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
КЗ "Татарбунарська 

ЦРЛ" 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки 

1 раз на 

місяць 
інший   

Аспвіпратор МОД-

822, Секундомір 

СОПпр-2а-3-000 

    

108 

Татарбунарський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  
 вул.К.Маркса,біля 

ДНЗ "Незабудка" 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки 

1 раз на 

місяць 
інший   \-\     

109 

Татарбунарський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

 

автостанція,платфо

рма №1,    м. 

Татарбунари 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки 

1 раз на 

місяць 
інший   \-\     

110 

Татарбунарський 

міжрайонний 

відділ ДУ 

"Одеський ОЛЦ 

МОЗ України" 

  

 

автостанція,платфо

рма №1, смт 

Тарутине 

    
діоксид азоту, діоксид 

сірки 

1 раз на 

місяць 
інший   \-\     



166 
1

6
6

 

 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РЦГМ 

1 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ (ЛСЗА) 
  

м. Одеса, 
Французький 
бульвар, 89 

    

пил, діоксид сірки, 
діоксид азоту, фенол, 

формальдегід, 
вуглекислий газ, сажа 

4 рази на 
добу 

Стаціо-
нарний 

  

Термометр, 
анемометр, 

електроаспіратор, 
секундомір, пилосмок  

    

2 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ (ЛСЗА) 
  

м. Одеса, вул. 
Чорноморського 

козацтва, 175 
    

пил, діоксид сірки, 
діоксид азоту, фенол, 

формальдегід, 
сірководень, 

фтористий водень, 
вуглекислий газ, сажа 

4 рази на 
добу 

Стаціо-
нарний 

  

Термометр, 
анемометр, 

електроаспіратор, 
тягонапоромер, 
лічильник газу, 

пилосмок 

    

3 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ (ЛСЗА) 
  

м. Одеса, 
Херсонський сквер 

    

пил, діоксид сірки, 
діоксид азоту, фенол, 

вуглекислий газ, 
розчинні сульфати, 

сажа 

4 рази на 
добу 

Стаціо-
нарний 

  

Термометр, вітромір, 
електроаспіратор, 
тягонапоромер, 
лічильник газу, 
газоаналізатор, 

пилосмок 

    

4 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ (ЛСЗА) 
  

м. Одеса, 
Олександрійський 

проспект, 32 
    

пил, діоксид сірки, 
діоксид азоту, фенол, 

формальдегід, 
вуглекислий газ, 

оксид азоту 

4 рази на 
добу 

Стаціо-
нарний 

  
термометр, 
анемометр, 

електроаспіратор 
    

5 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ (ЛСЗА) 
  

м. Одеса, вул. 
Колонтаївська, 58 

    

пил, діоксид сірки, 
діоксид азоту, 
формальдегід, 

фтористий водень, 
вуглекислий газ, сажа 

4 рази на 
добу 

Стаціо-
нарний 

  

Термометр, 
анемометр, 

електроаспіратор,  
пилосмок  

    

6 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ (ЛСЗА) 
  

м. Одеса, вул. 
Балківська, 199 

    

пил, діоксид сірки, 
діоксид азоту, фенол, 

формальдегід, 
сірководень, 

фтористий водень, 
вуглекислий газ, сажа 

4 рази на 
добу 

Стаціо-
нарний 

  
Термометр, 
анемометр, 

електроаспіратор,  
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7 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ (ЛСЗА) 
  

м. Одеса, І ст. 

Люстдорфської 

дороги, 36 

    

пил, діоксид сірки, 

діоксид азоту, фенол, 

формальдегід, 

вуглекислий газ, сажа 

4 рази на 

добу 

Стаціо-

нарний 
  

Термометр, 

анемометр, 

електроаспіратор,  

пилосмок  

    

8 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ (ЛСЗА) 
  

м. Одеса, вул. 

Канатна, 81 
    

пил, діоксид сірки, 

діоксид азоту, фенол,  

4 рази на 

добу 

Стаціо-

нарний 
  

Термометр, 

анемометр, 

електроаспіратор 

    

9 

Дунайська 

гідрометеорологі

чна обсерваторія  

Державної 

служби  України 

з надзвичайних 

ситуацій 

  

м. Ізмаїл, на 

перетині вул. 

Адмірала 

Холостякова та 

Телеграфної  

    

пил, розчинні 

сульфати, оксид 

вуглецю, 

формальдегід 

діоксид сірки, діоксид 

азоту 

щоденно 
Стаціо-

нарний 
  

Електроаспіратор 

ЭА-2,  

Газоаналізатор 621-

ЭХ-07,  

Електроаспіратор 

УП152С   (установка 

пневматична 

чотириканальна), 

Електроаспіратор 

ASA-4S, Барометр 

анероїд М-67,  

Анемометр 

чашечний  МС 13,  

Психрометр МВ-4М, 

Ваги лабороторні 

електронні AS-110/C, 

Ваги лабороторні 

ТВТВ,  Колориметр 

фотоелектричний 

КФК-2, Фотометр 

фотоелектричний 

КФК-3,  pH-метр 

H12210,  Дистилятор 

Д-4, Сушильна шафа 

СНОЛ,  Секундомір 

СОП-пр2   
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ОПАДИ 

1 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ  
  м. Одеса     

сульфати, хлор, азот 
амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 
натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 
(загальна), рН 

1 раз на 
місяць 

Стаціо-
нарний 

не 
автома-
тичне 

  є    

2 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ  
  м. Болград     

сульфати, хлор, азот 
амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 
натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 
(загальна), рН 

1 раз на 
місяць 

Стаціо-
нарний 

не 
автома-
тичне 

  є    

3 
Дунайська ГМО, 

ГМЦ ЧАМ 
  м. Ізмаїл     рН 

кожного 
дощу 

(снігу) 

Стаціо-
нарний 

не 
автома-
тичне 

  є    

4 
Одеський РЦГМ 

ЧАМ  
  м. Любашівка     

сульфати, хлор, азот 
амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 
натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 
(загальна), рН 

1 раз на 
місяць 

Стаціо-
нарний 

не 
автома-
тичне 

  є    

Муніципальні мережі ПС 

1 

Комунальне 
підприємство 

"Муніципальний 
центр екологічної 

безпеки" 
Департаменту 

екології та 
розвитку 

реакреаційних 
зон Одеської 
міської ради 

  
м. Одеса, Проспект 
Небесної сотні/вул. 
Академіка Вільямса 

    

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 
сірководень, вуглець 

2 рази на 
місяць 

пересув-
ний 

- 

Газоаналізатор Р-
310А-1, Serinus 51, 
Газоаналізатор К-

100, Газоаналізатор 
Н-320, Оптичний 

блок комбінованого 
н/автоматичного 

пиломіра мод. 
«ОМПН-10,0», 

Газоаналізатор 3,02 
П-А, Serinus 51  

  2008 р. 
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аналізатор вмісту 

діоксину сірки і 

сульфіду водню, 

Газоаналізатор 623 

ПИ 08М 

  

2 \-\   
м. Одеса, Площа 

Толбухіна 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 

2018 

р. 
\-\   2008 р. 

3 \-\   
м. Одеса, Митна 

площа 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

4 \-\   
м. Одеса, Санаторій 

«Молода гвардія» 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

5 \-\   

м. Одеса, Вул. 

Академіка 

Корольова/вул. 

Архітекторська 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

6 \-\   
м. Одеса, 

Залізничний вокзал 
    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

7 \-\   

м. Одеса, Вул. 

Старопортофранківс

ька/вул. Мечникова 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 
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8 \-\   
м. Одеса, Вул. 

Семена Палія, 156 
    

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 
сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

9 \-\   

м. Одеса, Проспект 

небесної сотні/вул. 

Інглезі 

    

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 
сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

10 \-\   

м. Одеса, Проспект 

небесної сотні/вул. 

Інглезі 

    

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 
сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

11 \-\   

м. Одеса, 

Івановський 

шляхопровід 

    

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 
сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

12 \-\   
м. Одеса, Об’їзна 

дорога (2 стовпа) 
    

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 
сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 

2018 

р. 
\-\   2008 р. 

13 \-\   

м. Одеса, Вул. 

Грушевського/Хіміч

ної 

    

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 
сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

14 \-\   

м. Одеса, 5-та 

станція Великого 

фонтану 

    

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 
сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

15 \-\   
м. Одеса, 

Автовокзал 
    

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 
сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 
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16 \-\   

м. Одеса, Вул. 

Хутірська/вул. 

Степова 

    

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 
сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

17 \-\   

м. Одеса, Проспект 

Добровольського/Ак

адеміка Заболотного 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

18 \-\   

м. Одеса, 

Французький 

бульвар,86 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

19 \-\   

м. Одеса, Вул. 

Вапняна/Хаджибеїв

ська дорога 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

20 \-\   

м. Одеса, Об’їзна 

дорога (санаторій 

Куяльник) 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

21 \-\   

м. Одеса, Вул. 

Паустовського/прос

пект 

Добровольського 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

22 \-\   

м. Одеса, Вул. Дача 

Ковалевського/вул. 

Миколи Троїцького 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 
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23 \-\   м. Одеса, 2 Застава     

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

24 \-\   

м. Одеса, Вул. 

Червонослобітська/

Академіка 

Воробйова 

    

діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, 

аміак, пил, озон, 

сірководень, вуглець 

2 рази на 

місяць 

пересув-

ний 
- \-\   2008 р. 

Полтавська область 

МОЗ 
 

             

РЦГМ 

1 
Полтавський 

РЦГМ 
  

м. Полтава, просп. 

Першотравневий, 

20, ПСЗ №1 

    

Пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

формальдегід, 

фтористий водень 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Пневмоустановка; 

газоаналізатор; 

барометр-анероїд 

М67; пилезаборна 

установка УП -100; 

анеморумбограф 

  
01.01.19

94 

2 
Полтавський 

РЦГМ 
  

м. Полтава, вул. 

Зіньківська, 2, ПСЗ 

№3 

    

Пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, оксид 

азоту, аміак 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

15.07.19

93 

3 
Полтавський 

РЦГМ 
  

м. Полтава, вул. 

І.Мазепи, 45, ПСЗ 

№6* 

    

Пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

формальдегід, 

хлористий водень 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

15.07.19

93 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 
Полтавський 

РЦГМ 
  

м. Полтава, вул. 

Заводська, 1, ПСЗ 

№7 

    

Пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

формальдегід, 

фтористий водень 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

15.07.19

93 

5 
Полтавський 

РЦГМ 
  

м. Кременчук, вул. 

Молодіжна, 9, ПСЗ 

№1* 

    

Пил, вуглецю оксид, 

сажа, ангідрид 

сірчистий, діоксид 

азоту, фенол, 

формальдегід,  

щоденно 
Стаціо-

нарний 
  

УАС-100G6       

Установка 

аспіраційна 

стаціонарна 

(УАС-6) 

  
26.12.19

77 

6 
Полтавський 

РЦГМ 
  

м. Кременчук, вул. 

Лікаря 

О.Богаєвського, 2 

ПСЗ №2 

    

Пил, вуглецю оксид, 

формальдегід, 

cульфати, ангідрид 

сірчистий, діоксид 

азоту, оксид азоту, 

аміак 

щоденно 
Стаціо-

нарний 
  

Електроаспіратор 

ЕА-2С-М2, 

Установка 

пневматична   УП 

0152С 

  
24.10.19

79 

7 
Полтавський 

РЦГМ 
  

м. Кременчук, вул. 

Шевченка, 22/30 

ПСЗ №4* 

    

Пил, вуглецю оксид, 

сажа, формальдегід, 

ангідрид сірчистий, 

діоксид азоту, фенол 

щоденно 
Стаціо-

нарний 
  

Електроаспіратор 

ЕА-2С-М2, 

Установка 

аспіраційна 

стаціонарна 

(УАС-6) 

  
23.02.19

81 

8 
Полтавський 

РЦГМ 
  

м. Кременчук, вул. 

І.Приходька, 89 

ПСЗ №5 

    

Пил, вуглецю оксид, 

формальдегід, 

ангідрид сірчистий, 

діоксид азоту, фенол 

 

щоденно 
Стаціо-

нарний 
  

УАС-100G6, 

Установка 

пневматична УП 

1152С 

  
15.02.19

89 

ОПАДИ 

1 
Полтавський 

РЦГМ 
  м. Полтава     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна) 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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      рН 
1 раз на 

місяць 
     

2 
Полтавський 

РЦГМ 
  м. Кобеляки     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Муніципальні мережі ПС 

1 

ПрАТ 

«Полтавський 

ГЗК» 

(пост належить 

підприємству 

але 

обслуговують 

спеціалісти 

Лабораторії 

спостережень за 

забрудненням 

атмосферного 

повітря 

м.Кременчук) 

  

м. Горішні Плавні, 

вул. 

Добровольського, 6 

ПСЗ №1* 

    

Пил, вуглецю оксид, 

сажа, аміак, фенол, 

водень хлористий, 

ангідрид сірчистий, 

діоксид азоту  

щоденно 
Стаціо-

нарний 
  

УАС-100G6 

Електроаспірато

р ASA-6S 

  
01.04.19

99 

2 

Пересувна 

муніципальна 

екологічна 

лабораторія 

(ПМЕЛ)  

КП «Науковий 

центр еколого-

соціальних 

досліджень» 

Кременчуцької  

  

39600, Полтавська 

обл., м. Кременчук, 

вул. 29 вересня, 

буд.10/24 

    

Вуглецю оксид, Азоту 

оксид, Азоту діоксид, 

Ангідрид сірчистий, 

Пил недиференційова-

ний за складом, 

Сірководень, Метан, 

Метилмеркаптан, 

Формальдегід, Аміак, 

Сума вуглеводнів, 

Потужність  

Плановий 

та 

позаплано

вий 

моніторин

г 

пересув-

ний 
  

ПМЕЛ, 

Газоаналізатор 621 

ЭХ 20, 

Газоаналізатор 645 

ХЛ 10, 

Газоаналізатор 667 

ФФ 05, Аналізатор 

пилу цифровий 

Kanomax Модель 

3443, Пиломір  

  
2012-

2017 
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 міської ради     

поглиненої дози 

(ППД) γ-

випромінювання 

   

оптичний ИПЛ-

1000, Датчик-

газоаналізатор 

ДИХЦ-H2S, 

Датчик- 

газоаналізатор 

ДИХЦ-CH4, 

Датчик-

газоаналізатор 

ДИХЦ-CH3SH, 

Датчик-

газоаналізатор 

ДИХЦ-CH2O, 

  

          

Газоаналізатор 342 

ЕХ 08, 

Газоаналізатор 

623ПИ05, 

Дозиметр- 

радіометр гамма-

бета- випромінень 

пошуковий МКС-

07 «ПОШУК» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Рівненська область 

МОЗ 
 

             

 

РЦГМ 

1 
Рівненський 

РЦГМ 
  

м. Рівне, ПСЗ №1, 

вул. Небесної Сотні 

25 (р-н Залізничного 

Вокзалу) 

26,142

469 

50,373

464 

Пил загальний, 

діоксид сірки, оксид 

вуглецю, діоксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, фтористий 

водень, хлористий 

водень, аміак, 

формальдегід, важкі 

метали (кадмій, залізо, 

марганець, мідь, 

нікель, свинець, хром, 

цинк) 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Електроаспіратор 

ЭА 2С-М2, 

електроаспіратори, 

Барометр - анероїд 

м-98, психометр 

МВ-4М, установка 

пневматична УП-

1122с, анемометр 

МС-13 

  1979 

2 
Рівненський 

РЦГМ 
  

м. Рівне, вул. Ак. 

Грушевського 1 

26,161

427 

50,374

582 

Пил загальний, 

діоксид сірки, оксид 

вуглецю, діоксид 

азоту, оксид азоту, 

сірководень, фенол, 

фтористий водень, 

хлористий водень, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Електроаспіратор 

ЭА 2С-М2, 

електроаспіратори, 

установка 

аспіраційна УАС-4,  

установка 

пневматична УП-

1122с, Барометр - 

анероїд м-98, 

психометр МВ-4М, 

анемометр МС-13 

  1979 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 
Рівненський 

РЦГМ 
  

м. Рівне, вул. 

Млинівська 28 

26,120

869 

50,384

022 

Пил загальний, 

діоксид сірки, оксид 

вуглецю, діоксид 

азоту, оксид азоту, 

сірководень, фенол, 

фтористий водень, 

хлористий водень, 

аміак, формальдегід 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Електроаспіратор 

ЭА 2С-М2, 

електроаспіратори, 

установка 

пневматична УП-

0152с, Барометр - 

анероїд м-98, 

психометр МВ-4М, 

анемометр МС-13 

  1979 

ОПАДИ 

1 
Рівненський 

РЦГМ 
  м. Рівне     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Рівненський 

РЦГМ 
  м. Сарни     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сумська область 

МОЗ 
 

             

РЦГМ 

1 
Сумський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №3, м. Суми. 

вул. Сумсько-

Киїських дивізій,24 

    

Пил, діоксид азоту, 

діокид сірки, оксид 

вуглецю, оксид азоту, 

аміак, важкі метали*, 

бенз/а/пірен** 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Установка 

пневматична 

чотирьохканальна 

УП 0152С з 

ротаметрами, 

пилососи побутові 

  1981 рік 

2 
Сумський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №4, м. Суми, 

вул. Харківська,125 
    

Пил, діоксид азоту, 

діокид сірки, оксид 

вуглецю, розчинні 

сульфати, аміак 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   1980 рік 

3 
Сумський 

РЦГМ 
  

ПСЗ№5, м. Суми, 

вул. Металургів,2 
    

Пил, діоксид азоту, 

діокид сірки, оксид 

вуглецю, 

формальдегід, важкі 

метали*, 

бенз/а/пірен** 

 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   1983 рік 

ОПАДИ 

1 
Сумський 

РЦГМ 
  м. Глухів     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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ОПАДИ 

1 
Сумський 

РЦГМ 
  м. Глухів     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Сумський 

РЦГМ 
  м. Дружба     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

3 
Сумський 

РЦГМ 
  м. Конотоп     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

4 
Сумський 

РЦГМ 
  м. Лебедин     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

 

Тернопільська область 

МОЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РЦГМ 

1 
Тернопільський 

РЦГМ 

ПСЗ 

№1 

м. Тернопіль, на 

розі вулиць 

Бродівської і 

Збарської 

25,36 49,332 

Пил, оксид вуглецю, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, формальдегід, 

важкі метали 

(відбираються та 

направляються на 

ЦГО) 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
 - 

Електроаспіратор, 

Газоаналізатор 

"Паладій 3", 

Пневматична 

установка 4-х 

канальна УП152С, 

Електроаспіратор 

  
03.04.19

91 

2 
Тернопільський 

РЦГМ 

ПСЗ 

№2 

м. Тернопіль, вул. 

Живова 2 
25,362 49,323 

Пил, оксид вуглецю, 

діоксид сірки, діоксид 

азоту, формальдегід, 

важкі метали 

(відбираються та 

направляються на 

ЦГО) 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
 - 

Електроаспіратор, 

Газоаналізатор 

"СМ-2-СО", 

Пневматична 

аспіраційна 

установка 

стаціонарна УАС-4, 

Електроаспіратор 

  
03.04.19

91 

ОПАДИ 

1 
Тернопільський 

РЦГМ 
  м. Бережани     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

 

Харківська область 

МОЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

РЦГМ 

 

1 
Харківський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №9, м. Харків, 

вул. 23 Серпня 34 

36,222

786 

50, 

034687 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, діоксид 

азоту, формальдегід, 

фенол, бенз(а)пірен 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Електроаспіратор, 

психометр, 

барометр-анероїд, 

пилосос 

  
01.02.19

75 

2 
Харківський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №11, м. 

Харків, пров. 

Театральний 6 

36,237

551 

49,993

52 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, діоксид 

азоту, формальдегід, 

важкі метали (кадмій, 

залізо, марганець, мідь, 

нікель, свинець, хром, 

цинк) 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

02.01.19

75 

3 
Харківський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №12, м. 

Харків, вул. Гв. 

Широнінців 44-в 

36,348

054 

50,019

489 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, діоксид 

азоту, формальдегід 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

02.01.19

75 

4 
Харківський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №13, м. 

Харків, вул. 

Пащенківська 4 

36,198

459 

50,007

158 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, діоксид 

азоту, оксид азоту, 

фенол, бенз(а)пірен 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

19.01.19

75 

5 
Харківський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №16, м. 

Харків, вул. 

Холодногірська 4 

36,176

76 

49,984

581 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, діоксид 

азоту, формальдегід, 

фенол 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

01.11.19

80 

6 
Харківський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №17, м. 

Харків, ріг вул. 

Дерев'янко та 

Белгородського 

шосе 

36,258

232 

50,027

096 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, діоксид 

азоту, формальдегід, 

важкі метали (кадмій, 

залізо, марганець, мідь, 

нікель, свинець, хром, 

цинк) 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

01.12.19

80 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 
Харківський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №18, м. 

Харків, вул. Героїв 

Сталінграду 3 

36,265

009 

49,945

55 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

формальдегід, 

бенз(а)пірен 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

22.12.19

80 

8 
Харківський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №19, м. 

Харків, Салтівська 

Шосе 120 

36,327

247 

49,985

939 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, аміак, 

важкі метали (кадмій, 

залізо, марганець, 

мідь, нікель, свинець, 

хром, цинк) 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

05.12.19

80 

9 
Харківський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №21, м. 

Харків, вул. 

Врубеля 53 

36,157

762 

49,943

467 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, 

сірководень 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

05.12.19

80 

10 
Харківський 

РЦГМ 
  

ПСЗ №24, м. 

Харків, вул. 

Академіка Павлова 

46 

36,285

659 

49,985

868 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, 

діоксид азоту, аміак, 

сульфати, 

формальдегід 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

01.03.19

82 

ОПАДИ 

1 
Харкiвський 

РЦГМ 
  м. Харків     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Харкiвський 

РЦГМ 
  м. Золочів     

сульфати, хлор, азот 
амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, калій, 
кальцій, магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

3 
Харкiвський 

РЦГМ 
  смт. Слобожанське     

сульфати, хлор, азот 
амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, калій, 
кальцій, магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 
Харкiвський 

РЦГМ 
  смт. Слобожанське     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

5 
Харкiвський 

РЦГМ 
  м. Красноград     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

6 
Харкiвський 

РЦГМ 
  м. Лозова     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

7 
Харкiвський 

РЦГМ 
  м. Великий Бурлук     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Херсонська область 

МОЗ 
 

             

РЦГМ 

1 
Херсонський 

РЦГМ 
  

Каховська 

гідрометеорологічна 

обсерваторія 

Херсонська обл., 

Бериславський р-н, 

с.Веселе вул. 

Свиридова 7   

33˚5´  46˚8´ 

Визначення 

потужності 

експозиційної дози 

(ПЕД). Визначення 

сумарної бета-

активності 

атмосферних випадінь. 

1 раз на 

добу 

Стаціо-

нарний 
  

Дозиметр ДРГ-01Т 

Горизонтальний 

планшет 

(планшетні проби) 

Бета-радіометр 

РУБ-01П 

  1986 р. 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
Херсонський 

РЦГМ 
  

Морська 

гідрометеорологічна 

станція Генічеськ 

Херсонська обл. 

Генічеський р-он. 

М.Генічеськ вул. 

Вокзальна,19   

34°49    46°10´ 

Визначення 

потужності 

експозиційної дози 

(ПЕД).   Визначення 

сумарної бета-

активності 

атмосферних випадінь.    

1 раз на 

добу 

Стаціо-

нарний 
  

Дозиметр ДГР-01Т, 

ДБГ-06Т  

Горизонтальний 

планшет 

(планшетні проби)  

  

ДГР-01Т 

1990 р.  

ДБГ-06Т 

1991р.    

1963 р.  

3 
Херсонський 

РЦГМ 
  

Морська 

гідрометеорологічна 

станція Хорли вул. 

Набережна, 1а с. 

Хорли 

Каланчацький р-н 

Херсонська обл.  

33º18′ 46º04′  

Визначення 

потужності 

експозиційної дози 

(ПЕД).       

1 раз на 

добу 

Стаціо-

нарний 
  

Дозиметри 1.ДБГ-

06Т 2.ДРГ-01Т1     
  10.2005 р.      

4 
Херсонський 

РЦГМ 
  

Метеостанція 

Нижні  Сірогози 

Херсонська обл., 

Смт. Нижні 

Сірогози, 

Вул.Суворова, 116  

34°23'

751'' 

46°51'

327'' 

Визначення 

потужності 

експозиційної дози 

(ПЕД).        

1 раз на 

добу 

Стаціо-

нарний 
  

Дозиметри ДРГ-

01Т ДРГ-01Т ДБГ-

06Т     

  

ДРГ-01Т 

10.08.1989 

р. ДБГ-06Т 

07.09.1992 

р. ДРГ-01Т 

04.06.2007 

р.   

5 
Херсонський 

РЦГМ 
  

Метеостанція 

Велика 

Олександрівка 

Херсонська обл. 

В.Олександрівський  

р-н    смт.  Велика 

Олександрівка , 

вул.Свободи 

буд.176  

33°17' 47°19' 

Визначення 

потужності 

експозиційної дози 

(ПЕД).     

1 раз на 

добу 

Стаціо-

нарний 
  

Дозиметри ДРГ-

01Т ДБГ-06Т   
  

ДРГ-01Т 

1989 р. 

ДБГ-06Т 

1992 р.  
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 
Херсонський 

РЦГМ 
  

Метеостанція   

Бехтери  с.Бехтери                 

вул.Ушакова  7а        

Голопристанський 

район   Херсонська 

область                  

32,3м  46,3м  

Визначення 

потужності 

експозиційної дози 

(ПЕД). 

1 раз на 

добу 

Стаціо-

нарний 
  

Дозиметри  ДРГ-

01Т1     ДБГ-06Т 
  

ДП-5 

1965 р. 

7 
Херсонський 

РЦГМ 
  

Метеостанція 

Асканія-Нова 

смт.Асканія-Нова 

вул.Степова,17  

33°53´  46°27´ 

Визначення 

потужності 

експозиційної дози 

(ПЕД)   

1 раз на 

добу 

Стаціо-

нарний 
  

Дозиметри ДБГ-

06Т ДРГ-01Т    рН-

метр РН-150МА 

  
      

01.01.20

18 р. 

8 
Херсонський 

РЦГМ 
  

Агрометеорологічна 

станція Херсон сел. 

Наддніпрянське 

м.Херсон  

32°60´  46°60´  

Визначення 

потужності 

експозиційної дози 

(ПЕД), Визначення 

сумарної бета-

активності 

атмосферних випадінь      

1 раз на 

добу 

Стаціо-

нарний 
  

Дозиметри ДБГ-

06Т ДРГ-01Т    рН-

метр РН-150МА    

Горизонтальний 

планшет  

   

9 
Херсонський 

РЦГМ 

ПСЗ 

№5 

Лабораторія 

спостережень за 

забрудненням 

атмосферного 

повітря м. Херсон 

ПСЗ№2,  вул. 

Тираспольська,1 

32о60

6953  

46о656

085 
Оксид вуглецю       

2 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

психрометр МВ-

4М, 1990р       
  

01.09.19

74 р.       

10 
Херсонський 

РЦГМ 
  

Лабораторія 

спостережень за 

забрудненням 

атмосферного 

повітря м. Херсон,  

вул. Лавреньова,14       

32о 

56106

5   

46о649

390 

Зважені речовині 

Діоксид сірки Оксид 

вуглецю Діоксид азоту 

Оксид азоту Фенол 

Формальдегід   Відбір 

на важки метали 

Відбір проб на 

бенз(а)пирен  

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

 анеморумбограф 

М-63МР,  

електроаспіратор 

ЄА-2С-М-1,  

електроаспіратор 

АSА-4S,   

психрометр МВ-

4М, газоаналізатор 

«ЭЛАН-СО-50»     

  
14.06.19

7 р.            
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 
Херсонський 

РЦГМ 

ПСЗ 

№6 

Лабораторія 

спостережень за 

забрудненням 

атмосферного 

повітря м. Херсон,  

Площа Перемоги     

32о 

59343

4 

46о650

917 

Зважені речовині 

Діоксид сірки Оксид 

вуглецю Діоксид азоту 

Оксид азоту Фенол 

Формальдегід Відбір 

на важки метали 

Відбір проб на 

бенз(а)пирен  

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

вимірювач швидкості і 

напрямку вітру МВ1-

2-2-М1,  

електроаспіратор ЄА-

2С-М-1,  установка 

пневматична УП-

0152С,  психрометр 

МВ-4М,   

газоаналізатор СМ-2-

СО,   психрометр МВ-

4М,  електроаспіратор 

АSА-4S  

  
01.10.19

80 р          

12 
Херсонський 

РЦГМ 

 пост 

№7 

Лабораторія 

спостережень за 

забрудненням 

атмосферного 

повітря м. Херсон 

Побудований 

павільйон, вул. 

Перекопська, 17    

    

Діоксид сірки Оксид 

вуглецю Діоксид азоту 

Фенол Формальдегід  

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
     

01.01.20

17 р.   .    

ОПАДИ 

1 
Херсонський 

РЦГМ 
  м. Херсон     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Херсонський 

РЦГМ 
  м. Асканія Нова     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

3 
Херсонський 

РЦГМ 
  м. Нова Каховка     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Хмельницька область 

МОЗ 
 

             

РЦГМ 

1 
Хмельницький 

РЦГМ 
  

м. Хмельницький, 

вул. Чорновола 122 
    

пил, бензапірен, оксид 
вуглецю, аміак, сульфати, 

хлорводень 

2 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Повітрозбірник 

"Компонент", 

електроаспіратор ЭА-

2С-М-1, Установка 

пневматична УП 

0152С, газоаналізатор 

621 ЄХ-15 

  
13.12.19

91 
важкі метали  

12 разів 

на 

місяць 

діоксид азоту, діоксид 
сірки, оксид азоту  

4 рази 

на добу 

формальдегід, фенол 
3 рази 

на добу 

2 
Хмельницький 

РЦГМ 
  

м. Хмельницький, 

на розі вул. 

Курчатова та вул. 

Олимпійської 

    

пил, бензапірен, оксид 
вуглецю, сульфати 

2 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

13.12.19

91 
діоксид азоту, діоксид 

сірки, оксид азоту, аміак 
4 рази 

на добу 

хлорводень, 
формальдегід, фенол 

3 рази 

на добу 

ОПАДИ 

1 
Хмельницький 

РЦГМ 
  

м. Камянець-

Подільський 
    

сульфати, хлор, азот 
амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 
калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН 

1 раз на рік 
Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Хмельницький 

РЦГМ 
  м. Шепетівка     

сульфати, хлор, азот 
амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 
калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    



188 
1

8
8

 

 

Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Черкаська область 

МОЗ 
 

             

РЦГМ 

1 
Черкаський 

РЦГМ 
  

м. Черкаси, ПСЗ 

№2, вул. 

Святотроїцька 68 

32,052

106 

49,446

361 

пил, діоксид сірки, оксид 

вуглецю, діоксид азоту, 

аміак, сірководень, 

розчинні сульфати 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Пневмоустановка УП 

0112С з програматором, 

електроаспіратор 

ЄА_2с-М2, барометр М-

67, термометр ТМ 8, 

Кондиціонер Elektrolux  

  1987 

2 
Черкаський 

РЦГМ 
  

м. Черкаси, ПСЗ №3 

"О", вул. Гетьмана 

Сагайдачного 146 

    

пил, діоксид сірки, оксид 

вуглецю, діоксид азоту, 

аміак, сірководень, 

формальдегід, важкі 

метали 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Пневмоуст. УП 0152С 

з програматором, 

установка аспіра-ційна 

стаціонарна УАС-150, 

електро-аспіратор 

ЄА_2С, барометр М-

67, термометр ТМ 8, 

Кондиціонер 

мобільний  

  1984 

3 
Черкаський 

РЦГМ 
  

м. Черкаси, ПСЗ №4 

"О", вул. Олени 

Теліги 4, 041204 

    

пил, діоксид сірки, оксид 

вуглецю, діоксид азоту, 

оксид азоту, аміак, 

сірководень, важкі метали 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   1986 

ОПАДИ 

1 
Черкаський 

РЦГМ 
  м. Черкаси     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН 

1 раз на 

місяць 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
Черкаський 

РЦГМ 
  м. Канів     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

3 
Черкаський 

РЦГМ 
  м. Сміла     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

4 
Черкаський 

РЦГМ 
  м. Звенигородка     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяц  

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

5 
Черкаський 

РЦГМ 
  м. Чигирин     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Чернігівська область 

МОЗ 
 

1 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, ПрАТ 

«Чернігівський 

автозавод» (на межі 

СЗЗ) 

    
вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил 

1 раз на 

рік 
інший - 

Аспіратор М-822; 
Газоаналізатор 

Аквілон 1-1; 
Фотоелектрокалориме

тр КФК-2МП; 
Спектрофотометр 

ААС-115-М1 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, ПАТ 

«ЧеЗаРа» (на межі 

СЗЗ) 

    

вуглецю оксид, хром 

6-валентний, хлор, 

кислота сірчана, азоту 

діоксид, свинець 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

3 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, АТ 

ВТФ «Сіверянка» 

(на межі СЗЗ) 

    пил, азоту діоксид 
1 раз на 

рік 
інший - \-\     

4 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, ТОВ 

«Чернігівагрошляхб

уд» (на межі СЗЗ) 

    
вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, фенол 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

5 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, ПрАТ 

«КСК «Чексіл» (на 

межі СЗЗ) 

    
аміак, кислота 

сірчана, азоту діоксид 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

6 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, КЕП 

«Чернігівська ТЕЦ» 

ТОВ фірми 

«ТехНова» (с. 

Жавинка, вул. 1-го 

Травня, 27-29; 

вул. Придеснянська, 

32) (на межі СЗЗ) 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

7 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, ПрАТ 

«ЧВФ «Берегиня» 

(на межі СЗЗ) 

    пил, формальдегід 
1 раз на 

рік 
інший - \-\     

8 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, ПАТ 

«Завод  МКіМО» 

(на межі СЗЗ) 

    
вуглецю оксид, азоту 

діоксид, марганець 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, УВП 

УТОС (на межі 

СЗЗ) 

    формальдегід, фенол  
1 раз на 

рік 
інший - \-\     

10 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, ПАТ 

«Чернігівська 

кондитерська 

фабрика «Стріла» 

(на межі СЗЗ) 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

11 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, вул. І. 

Мазепи (площа 

Перемоги) (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території 

житлової/громадської 

забудови) 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий, свинець 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

12 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, пр-т 

Миру, 35 (готель 

Україна) (в зоні 

впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий, свинець 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

13 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, пр-

т Миру (колегіум 

№11) (в зоні впливу 

автотранспорту на 

території житлової/ 

громадської 

забудови) 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий, свинець 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

Продовження табл. 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, 

вул. Любецька (ЗОШ 

№13) (в зоні впливу 

автотранспорту на 

території 

житлової/громадської 

забудови) 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий, свинець 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

15 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 

КП «Центральний 

парк культури та 

відпочинку» (в зоні 

впливу а/т на 

території 

житлової/громадської 

забудови) 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий, свинець 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

16 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, пр-т Миру, 

район ТЦ  

«Мегацентр» (в зоні 

впливу автотранспорту 

на території 

житлової/громадської 

забудови) 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий, свинець 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     

17 

ДУ 

«Чернігівський 

ОЛЦ МОЗ 

України» 

  

м. Чернігів, перехрестя 

вул. 1 Травня та вул. 77-

ї Гвардійської дивізії (р-

н магазину «ВЕНА») (в 

зоні впливу 

автотранспорту на 

території 

житлової/громадської 

забудови) 

 

 

 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий, свинець 

1 раз на 

рік 
інший - \-\     
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РЦГМ 

1 
Чернігівський 

РЦГМ 
  

м. Чернігів, вул. 

Всіхсвятська, 7 

31 

°19'5

4,96" 

51 

°30'56,

О1" 

діоксид азоту; діоксид 

сірки; завислі 

речовини (пил); оксид 

вуглецю; важкі 

метали (кадмій, залізо, 

манган, мідь, нікель, 

свинець, хром, цинк) 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

Електроаспіратор 

ASA-2S; 

Електроаспіратор ЗА-

2СМ; Повітрозабірник 

«Компонент»; 

Газоаналізатор 621ЗХ 

15-М; Установка 

аспіраційна 

стаціонарна УАС 100 

G6; Психрометр; 

Барометр-анероїд. 

  
21.08.19

87 

2 
Чернігівський 

РЦГМ 
  

м. Чернігів, вул. 

Пирогова, 16  

31°19

'57,48

" 

51°29'

51,29" 

діоксид азоту; діоксид 

сірки; завислі 

речовини (пил); оксид 

вуглецю 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

21.08.19

87 

ОПАДИ 

1 
Чернігівський 

РЦГМ 
  м. Чернігів     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Чернігівський 

РЦГМ 
  м. Остер     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

місяц 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 
Чернігівський 

РЦГМ 
  м. Покошичі     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

4 
Чернігівський 

РЦГМ 
  м. Сновськ     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

Муніципальні мережі ПС 

1 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ 

фірми 

«ТехНова» 

  

м. Чернігів, вул. 

Кропивницького, 105 

(1,6 км з врахуванням 

рози вітрів) 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

1 раз на 

місяць 
інший   

Електроаспіратор 

ЕА-1122 Li ПВ; 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1; 

Фотометр КФК-3; 

Фотометр 

фотоелектричний 

КФК-3 «ЗОМЗ» 

    

2 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ 

фірми 

«ТехНова» 

  
м. Чернігів, вул. 

Загородня 
    пил 

1 раз на 

місяць 
інший - 

Електроаспіратор 

ЕА-1122 
    

3 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ 

фірми 

«ТехНова» 

  
м. Чернігів, вул. 

Придеснянська 
    пил 

1 раз на 

місяць 
інший - 

Електроаспіратор 

ЕА-1122 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова» 

  

Чернігівський район, 

с. Жовинка, вул. 

Іл'їнська, 161 (1,6 км 

з врахуванням рози 

вітрів) 

    

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

1 раз на 

місяць 
інший - 

Електроаспіратор 

ЕА-1122 Li ПВ; 

Газоаналізатор 

Аквілон 1-1; 

Фотометр 

фотоелектричний 

КФК-3; Фотометр 

фотоелектричний 

КФК-3 «ЗОМЗ» 

    

5 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова» 

  
м. Чернігів, вул. І. 

Мазепи – Толстого  

31°16

'2.70 

51°28'

23.61 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     

6 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова» 

  

м. Чернігів, вул. 1 

Травня – г.Бєлова 

(перехрестя)  

31°18

'40.56 

51°31'

6.88  

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     

7 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова» 

  

м. Чернігів, 

вул.Рокосовського – 

Доценко (перехрестя)  

31°19

'14.80 

51°30'

50.44 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     

8 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова» 

  

м. Чернігів, вул. 

Київська – Гонча 

(перехрестя) 

31°17

'46.57  

51°30'

5.66 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     

9 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова» 

  
м. Чернігів, пр. Миру-

Пирогова  

31°17

'08.3 

 

51°29'

58.5 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова» 

  
м. Чернігів, пр.Миру-

І.Мазепи (перехрестя)  

 

31°17

'18.3 

51°29'

51.5 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     

11 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова» 

  
м. Чернігів, перед 

Болдиною горою  

31°17

'19.66 

51°28'

51.53 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     

12 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова» 

  

м. Чернігів, 

вул.Шевченка 

(Красний міст)  

31°18

'44.78 

 

51°29'

45.33 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     

13 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ 

фірми 

«ТехНова» 

  
м. Чернігів, 

Головпоштамп  

31°17

'38.04 

51°29'

37.18 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     

14 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ 

фірми 

«ТехНова» 

  
м. Чернігів, Красна 

площа  

31°17

'57.14 

51°29'

28.99 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     

15 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ 

фірми 

«ТехНова» 

  

м. Чернігів, 

вул.Дмитра 

Самоквасова 

31°15

'23.02  

51°28'

50.25 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     

16 

КЕП 

«Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ 

фірми 

«ТехНова» 

  
м. Чернігів, 

вул.Незалежності  

31°14

'0.86 

51°31'

13.83 

вуглецю оксид, азоту 

діоксид, пил, ангідрид 

сірчистий 

2 рази 

на рік 
інший - \-\     
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Чернівецька область 

МОЗ 
 

             

РЦГМ 

1 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

ЛСЗА, вул.Глінки,1 

м.Чернівці ПСЗ №1      

вул.Заводська,34  

25050 48019 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю,  

діоксид азоту, оксид 

азоту, фенол,  

формаль-дегід, 

бенз/а/пірен, важкі 

метали 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  

аспіраційна установка 

для відбору 

газоподібних 

забруднюючих 

речовин, завислих  

речовин та 

газоаналізатор на СО, 

прилади для 

спостережень за 

метеорологічними 

факторами 

(температура, тиск, 

напрямок та швидкість 

вітру) 

  
12.12. 

 

1976р. 

2 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

ЛСЗА, вул.Глінки,1 

м.Чернівці ПСЗ №3 

вул.Головна, 265А 

25058 48015 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, діоксид 

азоту, фтористий 

водень, хлористий 

водень, бенз/а/пірен, 

важкі метали 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

15.04. 

1986р. 

3 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

ЛСЗА, вул.Глінки,1 

м.Чернівці ПСЗ №4 

вул.О.Гузар,1  

25054 48017 

пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, діоксид 

азоту, фтористий 

водень, формальдегід, 

бенз/а/пірен, важкі 

метали 

4 рази 

на добу 

Стаціо-

нарний 
  \-\   

12.12. 

2010р. 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Чернівці, вул.. 

Комарова, 1а 
    

β та γ 

випромінювання,зарін, 

зоман, V-гази, фосген, 

дифосген, хлорциан, 

синильна кислота, 

іприт, хлор, аміак, 

сірководень, метанова 

група, % кількість 

кисню в повітрі 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

ІТ-09 з БДБГ – 09; 

МКС – У; ДКГ – 

21; ДОЗОР-С-М-

5Н; ВПХР 

  
04.10.20

02 

5 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м.Чернівці, вул.. Л. 

Українки, 3 
    

β та γ випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

МКС-1Е; ДКГ-21; 

ВПХР 
  -//- 

6 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Вижниця, вул. 

Шевченка, 1а 
    

β та γ випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

РКС – 20.03 

"Прип’ять"; ДКГ – 

21; ВПХР; 

  -//- 

7 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Заставна, вул. 

Бажанського, 111а 
    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт, хлор, 

аміак, сірководень, 

метанова група, % 

кількість 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

РКС – 20.03 

"Прип’ять"; ДКГ – 

21; ДП-5Б; ВПХР; 

ДОЗОР-С-М-5Н 

  -//- 

8 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

смт. Путила, вул. 

Українська, 86 
    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

МКС-0,5 «Терра»; 

ДКГ-21; ВПХР 
  -//- 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Хотин, вул. 

Козацької слави, 4А 
    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

МКС-0,5 «Терра»; 

ДКГ-21; ВПХР 
  -//- 

10 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Сокиряни, вул. 

Васильєва, 9а 
    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  ДКГ-21; ВПХР   -//- 

11 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Новодністровськ 

Сокирянського 

району 

    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

ДКГ – 21; ДП-5Б; 

ВПХР 
  -//- 

12 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Кіцмань, вул. 

Шевченка, 2 
    

β та γ випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

ДКГ-21; ДП-5В; 

ВПХР 
  -//- 

13 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

смт. Кельменці, вул. 

Бессарабська, 8 
    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

РКС – 20.03 

"Прип’ять"; ДКГ – 

21; ДП-5Б; ВПХР 

  -//- 

14 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Новоселиця, вул. 

Центральна, 63 
    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

МКС-0,5 «Терра»; 

ДКГ-21; ВПХР 
  -//- 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Сторожинець, 

вул. Н. Яремчука, 

36 

    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

МКС – 1Е; ДКГ-21;  

ДП-5Б; ВПХР 
  -//- 

16 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Герца, вул.. 

Ломоносова, 21 
    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

 МКС- 0,5 "Терра";  

ДКГ-21; ВПХР 
  -//- 

17 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

смт. Глибока, вул. 

Першотравнева, 

16А 

    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 
Стаціо-

нарний 
  

МКС- 0,5 "Терра"; 

ДКГ-21; ВПХР 
  -//- 

18 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Чернівці, вул. 

Авангардна, 7 
    

β та γ випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт, хлор, 

аміак, сірководень, 

метанова група, % 

кількість 

онлайн 

Інший 

(на 

особли-

вий 

період) 

  

МКС-У; МКС- 0,5 

"Терра"; ДОЗОР-С-

М-5Н; ВПХР. 

  -//- 

19 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Чернівці, вул. 

Авангардна, 7А 
    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт, хлор, 

аміак, сірководень, 

метанова група, % 

кількість 

онлайн 

Інший 

(На 

особли-

вий 

період) 

  
ДП-5В; ДОЗОР-С-

М-5Н; ВПХР 
  -//- 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20 
Чернівецький 

РЦГМ 
  

м. Чернівці, вул. 

Хотинська, 33А 
    

β та γ 

випромінювання, 

зарін, зоман, V-гази, 

фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна 

кислота, іприт 

онлайн 

Інший 

(На 

особи-

вий 

період) 

  ДП-5В; ВПХР   -//- 

ОПАДИ  

1 
Чернівецький 

РЦГМ 
  м. Чернівці     рН 

кожного 

дощу 

(снігу) 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

2 
Чернівецький 

РЦГМ 
  м.Селятин     

сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність 

(загальна), рН 

1 раз на 

рік 

Стаціо-

нарний 

не 

автома-

тичне 

  є    

 

Детальний опис інформації представленої у таблиці 3.1 приведено у розділі 3.2 по областям та по зонам та агломераціям. 
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3.2 Аналітичний огляд мереж спостережень за обласним розподілом 

 

Вінницька область 

Вінницька область — область у Центральній Україні. Населення 

становить 1,6 млн осіб (2018 р.). На заході межує з Чернівецькою та 

Хмельницькою, на півночі з Житомирською, на сході з Київською, 

Кіровоградською та Черкаською, на півдні з Одеською областями України та з 

Республікою Молдова, в тому числі частина кордону приходиться на 

невизнане Придністров'я. Адміністративний центр області — місто Вінниця. 

Складом на листопад 2020 року населення м. Вінниця становить 370,0 тис. осіб. 

Надано інформацію про 2 поста спостережень за складом атмосферного 

повітря та 4 ПС за складом опадів, які знаходяться у підпорядкуванні 

Вінницького РЦГМ. Дані щодо ПС, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ 

України, відсутні.  

На 2 стаціонарних ПС, що знаходяться у м. Вінниця цілодобово у 

ручному та напівавтоматичному режимі ведуться спостереження за наступними 

показниками: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фтористий 

водень, аміак, формальдегід, залізо, кадмій, манган, мідь, нікель, свинець, хром, 

цинк. 

На 4 ПС, що знаходяться у м. Вінниця, Білопілля, Гайсин, Жмеринка, 

ведуться спостереження за складом опадів. Із періодичністю 1 раз на рік 

спостереження ведуться за наступними показниками: сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, кислотність 

(загальна), pH. На 1 ПС, що розташовується у м. Вінниця, ведуться 

спостереження за рН для кожного дощу (снігу). 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Вінниця віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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агломерації Вінниця мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

2. Вимоги Директиви не витримані. 

Чисельність населення Вінницької зони – 1,27 млн. осіб. Для даних умов 

відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів відбору 

проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному  

повітрі – 6, при наявних 0. Вимоги Директиви не витримані. 

 

Волинська область 

Волинська область — область на північному заході України в межах 

Поліської низовини (понад 3/4 території) та Волинської височини. Межує на 

заході з Люблінським воєводством Республіки Польща, на півночі — з 

Брестською областю Республіки Білорусь, на сході — з Рівненською, на півдні 

— з Львівською областями України. До складу Волинської області входить 4 

райони: Луцький, Володимир-Волинський, Камінь-Каширський і Ковельський 

райони. 

Площа області 20143 км², що становить 3,3 % території України та 19 

місце серед областей України. З півночі на південь вона розкинулася на 185 км, 

а зі сходу на захід — на 155 км. Населення області 1 млн 64 тис. осіб. 

Адміністративний центр області — місто Луцьк. 

Надано інформацію про 17 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря (14 ПС знаходяться у підпорядкуванні ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ 

України» та 3 ПС підпорядковуються Волинському РЦГМ) та 4 ПС за складом 

опадів.  

Маршрутні ПС, що належать до відомства санітарно-гігієнічної 

лабораторії ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», розміщенні у наступних 

населених пунктах: Луцьк (8 постів), Ковель (3 поста), Нововолинськ (2 поста), 

Володимир-Волинський (1 пост). Спостереження ведуться за наступними 

показниками: тверді суспендовані частинки  недиференційовані за складом, 

діоксид азоту, діоксид сірки. Періодичність спостережень – 1 раз на місяць. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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На 3 стаціонарних ПС, що належать до відомства Волинського РЦГМ і 

знаходяться у м. Луцьк, ведуться спостереження за наступними показниками: 

азоту діоксид, вуглецю оксид, пил, свинець, сірки діоксид, сульфати розчинні, 

фенол, формальдегід. Періодичність спостережень – 4 рази на добу.  

На 4 ПС, що розташовується у м. Луцьк, Володимир-Волинський, 

Маневичі, Світязь ведуться спостереження за складом опадів. 

У Волинській області немає агломерацій. Чисельність населення зони – 

1,64 млн. осіб. Кількість постів відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

такого випадку повинна становити 7 пунктів спостережень, при наявних 17. 

Вимоги Директиви витримані. 

 

Дніпропетровська область 

Дніпропетровська область — область в Україні. Розташована в 

центрально-східній частині країни. Площа області становить 31,9тис. км² (з 

5,3 % площітериторії України це друга за територією в Україні область після 

Одеської).  

Протяжність області з півночі на південь — 130 км, із заходу на схід — 

300 км. Межує на півночі з Полтавською і Харківською, на сході з Донецькою, 

на півдні із Запорізькою і Херсонською, на заході з Миколаївською і 

Кіровоградською областями. Приблизно навпіл область поділяється на 

північно-східну і південно-західну частини річкою Дніпро. 

Населення — 3 300 309 осіб (на 1 червня 2013 року — тут живе 7,3 % 

населення держави). Центр області і найбільше місто — Дніпро. Інші великі 

міста: Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Павлоград.  

На запит УКРНДІЕП про надання інформації щодо постів спостережень 

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» листом від 17.04.2020  

№ 1-5-1-3/1539 було вказано наступне: «У зв’язку з вищезазначеним, Вам 

доцільно звернутись на адресу МОЗ України з метою визначення  суб’єкту 

державного моніторингу якості атмосферного повітря. Крім того, питання, 

зазначені у Вашому запиті, входять до компетенції керівників зон 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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спостереження та агломерації, які можуть володіти відповідною інформацією». 

Надано інформацію про 15 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря, які знаходяться у підпорядкуванні Дніпропетровського РЦГМ, а також 

існує місцева мережа – у кількості 94 ПС. Окрім того, у підпорядкуванні 

Дніпропетровському РЦГМ знаходиться 3 ПС за складом опадів. 

Дніпропетровським РЦГМ ведуться спостереження на 6 стаціонарних 

ПС, що знаходяться у м. Дніпро, на 5 ПС у м. Кривий Ріг та на 4 ПС у м. 

Камянське за наступними показниками: пил, сірчистий ангідрид, оксид 

вуглецю, двооксид азоту, оксид азоту, фенол, аміак, формальдегід, сірководень.  

Місцева мережа складається із 16 ПС, що знаходяться у м. Дніпро, 38 – у 

м. Кривий Ріг, інші пости знаходяться у Дніпропетровській зоні (40 ПС) у 

наступних населених пунктах: Камянське, Павлоград, Покров, Нікополь, 

Марганець, Вільногірськ, Зеленодольськ, де ведуться спостереження за 

наступними показниками: пил, діоксид азоту, сірчистий ангідрид, оксид 

вуглецю.  

На 2 ПС, що розташовується у м. Дніпро і Кривий Ріг ведуться 

спостереження за складом опадів: водневий показник – кожного дощу (снігу); 

на 1 ПС у м. Лошкарівка ведуться спостереження за: сульфатами, хлором, 

азотом амонійним, нітратами, гідрокарбонатами, натрієм, калієм, кальцієм, 

магнієм, кислотністю (загальною). Періодичність – 1 раз на місяць. 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Дніпро та Кривий Ріг віднесено до переліку 

агломерацій для здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління 

якістю атмосферного повітря.  

Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для агломерації Дніпро 

мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих вимірювань 

концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 4, при наявних 22 (вимоги 

Директиви витримані), для агломерації Кривий Ріг – 3 при наявних 43 (вимоги 

Директиви витримані). 
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Чисельність населення Дніпропетровської зони – 1,655 млн. осіб (без 

урахування агломерацій). Для даних умов відповідно вимог Директиви 

2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих вимірювань 

концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 7, при наявних 44. Вимоги 

Директиви витримані. 

 

Донецька область 

Донецька область — адміністративно-територіальна одиниця України. 

Адміністративний центр — місто Донецьк. З 13 червня 2014 року обласну 

державну адміністрацію тимчасово перенесено до Маріуполя, а з 13 жовтня 

2014 року — до Краматорська. 

Область розташована на південному сході України в межах Донецького 

кряжа, Приазовської височини та частково Придніпровської низовини. На 

заході межує із Запорізькою та Дніпропетровською, на північному заході з 

Харківською, на північному сході та сході з Луганською областями України та 

з Ростовською областю Росії. З півдня область омивається Азовським морем. 

Довжина області з півночі на південь — 278 км, із заходу на схід —  

201 км. Загальна довжина меж області становить 1 526 км, з них: сухопутні — 

1 376 км, морські — 140 км. На 1 серпня 2015 року населення становило 

4277,923 тис. осіб. 

Надано інформацію про 46 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря (5 ПС  знаходяться у підпорядкуванні ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ 

України» та 24 ПС підпорядковуються Донецькому РЦГМ), а також існує 

місцева мережа – у кількості 56 ПС. Окрім того, у підпорядкуванні Донецькому 

РЦГМ знаходиться 6 ПС за складом опадів. 

Донецьким РЦГМ ведуться спостереження на 6 стаціонарних ПС, що 

знаходяться у м. Донецьк, на 5 ПС у м. Маріуполь, на 2 ПС у  

м. Макіївка та на 3 ПС у м. Горлівка за наступними показниками: азоту діоксид, 

вуглецю оксид, пил, сірки діоксид, формальдегід.  

Місцева мережа складається із 15 ПС, що знаходяться у м. Маріуполь, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
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інші пости знаходяться у Донецькій зоні (41 ПС) у наступних населених 

пунктах: Бахмут, Краматорськ, Курахове, Миколаївка, Дружківка, 

Константинівка, Торецьк, Світлодарськ, Соледар, Райгородок, Новотроїцьке. 

Тут ведуться спостереження за наступними показниками: пил по фракціям (ТЧ 

10, ТЧ 2,5), оксид азоту, озон, оксид вуглецю, діоксид сірки.  

На 6 ПС, що розташовується у м. Донецьк, Бахмут, Волноваха, 

Дебальцеве, Покровськ, Маріуполь ведуться спостереження за складом опадів: 

водневий показник – кожного дощу (снігу); на 1 ПС у м. Лошкарівка 

спостерегаються за: сульфати, хлор, азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, 

натрій, калій, кальцій, магній, кислотність (загальна), рН (періодичність 1 раз 

на місяць або на рік). 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Донецьк, Маріуполь, Макіївка та Горлівка 

віднесено до переліку агломерацій для здійснення моніторингу атмосферного 

повітря та управління якістю атмосферного повітря.  

Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для агломерації Донецьк 

мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих вимірювань 

концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 4, при наявних 6 (вимоги 

Директиви витримані), для агломерації Маріуполь – 3 при наявних 20 (вимоги 

Директиви витримані), для агломерації Макіївка – 3 при наявних 2 (вимоги 

Директиви не витримані), для агломерації Горлівка – 3 при наявних 3 (вимоги 

Директиви витримані). 

Чисельність населення Донецькокої зони – 2,263 млн. осіб (без 

урахування агломерацій). Для даних умов відповідно вимог Директиви 

2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих вимірювань 

концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 8, при наявних 54. Вимоги 

Директиви витримані. 

 

Житомирська область 
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Житомирська область на півночі України, в межах Поліської низовини, на 

півдні в межах Придніпровської височини. Область розташована у двох 

природно-кліматичних зонах, північна її частина — у зоні Полісся, південна — 

у межах Лісостепу. На півночі межує з Гомельською областю Білорусі, на сході 

з Київською, на півдні з Вінницькою, на заході з Хмельницькою та Рівненською 

областями України.  

Складається з 4 районів: Житомирський район, Бердичівський район, 

Коростенський район, Новоград-Волинський район. Має 5 міст обласного 

значення (Бердичів, Житомир, Коростень, Малин, Новоград-Волинський), 7 

міст районного значення (Андрушівка, Баранівка, Коростишів, Овруч, Олевськ, 

Радомишль, Чуднів), 43 селища міського типу; 1619 сільських населених 

пунктів. Чисельність населення складом на1 квітня 2019року становить 1 млн. 

217 тис. осіб. Адміністративним центром є м. Житомир. Населення міста —  

265 тис. осіб (2019). 

Надано інформацію про 46 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря (44 ПС  знаходяться у підпорядкуванні ДУ «Житомирський ОЛЦ МОЗ 

України» та 2 ПС підпорядковуються Житомирському РЦГМ). Окрім того, у 

підпорядкуванні Житомирського РЦГМ знаходиться 4 ПС за складом опадів. 

На 20 стаціонарних ПС, що знаходяться у м. Житомир, із періодичністю 

1-2 рази на рік у не автоматичному режимі ведуться спостереження за 

наступними показниками: азоту діоксид, сірчистий ангідрид, вуглецю оксид, 

пил, аміак, сірководень, метилмеркаптан, соляна кислота, сірчана кислота, 

оцтова кислота, фенол, формальдегід, ацетон. На 2 стаціонарних ПС, що 

знаходяться у м. Житомир, із періодичністю 2 рази на добу ведуться 

спостереження за наступними показниками: азоту діоксид, бенз/а/пірен, 

вуглецю оксид, залізо загальне, кадмій, марганець, мідь, нікель, пил, свинець, 

сірки діоксид, хром загальний, цинк. 

На 24 стаціонарних ПС, що знаходяться у м. Коростень, Бердичів, 

Баранівка, Коростишів, Малин, Олевськ, Чуднів, смт. Романів, Городниця, 

Пулини, Брусилів, Гаіївка, с. Печанівка, Почуйки, Токарів, із періодичністю 1 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/2019
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раз на рік у не автоматичному режимі ведуться спостереження за наступними 

показниками: азоту діоксид, сірчистий ангідрид, вуглецю оксид, пил, аміак, 

сірководень, хлор, метилмеркаптан, соляна кислота, сірчана кислота, оцтова 

кислота, фенол, формальдегід, ацетон, толуол, ксилол, бензол, пропан, бутан, 

метан. 

На 4 ПС, що розташовується м. Коростень, Новоград-Волинський, 

Олевськ та Овруч, ведуться спостереження за складом опадів: сульфати, хлор, 

азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна) (періодичність 1 раз на рік). 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Житомир віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Житомир мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

22. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Житомирської зони – 0,952 млн. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 

відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 

атмосферному повітрі – 4, при наявних 24. Вимоги Директиви витримані. 

 

Закарпатська область 

Закарпатська область — область на південному заході України в межах 

західної частини Українських Карпат та Закарпатської низовини. На півночі 

межує з Львівською, на сході з Івано-Франківською областями України. На 

півдні з Румунією, на південному заході з Угорщиною, на заході зі 

Словаччиною, на північному заході з Польщею. Обласний центр — Ужгород. 

У складі області: районів — 13; населених пунктів — 609, в тому числі: 

міського типу — 30, в тому числі: міст — 11, в тому числі: міст обласного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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значення — 5; міст районного значення — 6; селищ міського типу — 19; 

сільського типу — 579, в тому числі: сіл — 579; селищ — 0. На 1 січня 2010 р. в 

області проживало 1244,8 тис. осіб. 

Надано інформацію про 62 поста спостережень за складом атмосферного 

повітря (58 ПС знаходяться у підпорядкуванні ДУ «Закарпатський ОЛЦ МОЗ 

України», 4 ПС підпорядковуються Закарпатському РЦГМ) та 5 ПС за складом 

опадів.  

Лабораторний контроль за складом забруднення атмосферного повітря 

виконують санітарно-гігієнічні лабораторії ДУ «Закарпатський ОЛЦ МОЗ 

України» в 10-ти його філіях, дві з яких мають відділення (Свалявська 

міжрайонна філія складається з 3-х відділень, працює 2 лабораторії – 2, а 

Перечинська – з 2-х відділень, працює 1 лабораторія), з загальною кількістю 12 

санітарно-гігієнічних лабораторій. Санітарно-гігієнічні лабораторії ДУ 

«Закарпатський ОЛЦ МОЗ України» розташовано у містах: Ужгород, Хуст, 

Тячів, Свалява, Рахів, Перечин, Мукачево, Міжгір’я, Іршава, Берегово, 

Виноградів. Усього 58 постів спостережень, що знаходиться у підпорядкуванні 

ДУ «Закарпатський ОЛЦ МОЗ України». Спостереження ведуться за 

наступними показниками: пил неорганічний, вуглецю оксид, формальдегід, 

азоту діоксид, діоксид сірки, ртуть, фенол. Періодичність спостережень – 1-4 

рази на рік. 

На 4 стаціонарних ПС, що належать до відомства Закарпатського РЦГМ, 

та знаходяться у м. Ужгород ведуться спостереження за наступними 

показниками: вуглецю оксид, пил, азоту діоксид, азоту оксид, сірки діоксид, 

кислота сірчана, сульфати розчинні. Періодичність спостережень – 2-4 рази на 

місяць.  

На 5 ПС, що розташовуються у м. Міжгірря, Берегово, Великий Березний, 

Нижні Ворота, Хуст, ведуться спостереження за складом опадів: сульфати, 

хлор, азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна). Періодичність спостережень 1 раз на рік, 1 раз на 

місяць. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
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У Закарпатській області немає агломерацій. Чисельність населення зони – 

1,2448 млн. осіб. Кількість постів відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС 

для такого випадку повинна становити 6 пунктів спостережень, при наявних 62. 

Вимоги Директиви витримані. 

 

Запорізька область 

Запорізька область — адміністративна одиниця на півдні України. 

Розташована на південному сході України, займає переважно лівобережну 

частину басейну нижньої течії річки Дніпро. Обласний центр — місто 

Запоріжжя. 

На півночі і північному заході межує з Дніпропетровською областю, на 

заході з Херсонською областю, на сході з Донецькою областю, а на півдні її 

узбережжя омиває Азовське море, берегова лінія якого в межах області 

перевищує 300 км. Протяжність з півночі на південь 208 км, із заходу на схід 

235 км.Територія області займає 27,18 тис. км², що становить 4,5 % території 

України. Складом на 1 листопада 2018 року в Запорізькій області проживало 

1709,0 тис. осіб (4,5 % населення України). Понад 43 % населення області 

(745,4 тис. осіб) мешкає у м. Запоріжжя. 

Надано інформацію про 5 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря, що знаходяться у підпорядкуванні Запорізького РЦГМ. Окрім того, 

Запорізькому РЦГМ підпорядковується 3 ПС за складом опадів. 

На 5 стаціонарних ПС, що знаходяться у м. Запоріжжя, із періодичністю 4 

рази на добу ведуться спостереження за наступними показниками: пил, діоксид 

сірки, діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, сірководень, фенол, 

формальдегід, фтористий водень, розчиненні сульфати, хлористий водень. 

На 3 ПС, що розташовуються у м. Запоріжжя, Кирилівка та Гуляй Поле, 

ведуться спостереження за складом опадів. У м. Гуляй Поле та Кирилівка 1 раз 

на місяць ведуться спостереження за наступними показниками: сульфати, хлор, 

азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН. На 1 ПС, що розташовується у м. Запоріжжя, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F


212 

 

 

ведуться спостереження за рН для кожного дощу (снігу).  

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Запоріжжя віднесено до переліку агломерацій 

для здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Запоріжжя мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

5. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Запорізької зони – 0,9636 млн. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 

відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 

атмосферному повітрі – 4, при наявних 0. Вимоги Директиви не витримані. 

 

Івано-Франківська область 

Івано-Франківська область розміщена на південному заході України і 

межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською 

областями. На крайньому півдні Івано-Франківщини впродовж 50 км границя 

області є державним кордоном України з Румунією. Межа із Закарпаттям, що 

проходить Карпатським хребтом, протягом століть, до 1945 року, теж була 

кордоном — то з Угорщиною, то з Чехословаччиною. Обласний центр — місто 

Івано-Франківськ. 

Область поділена на 6 районів. У області нараховується 15 міст, 24 селищ 

міського типу, 804 населених пунктів, які об'єднані в 459 сільських рад. 

Територія області 13,9 тис. км². Населення області — 1406,129 тис. чоловік (на 

01.01 2017 рік), у тому числі міського— 586,126, сільського — 820,003.  

Надано інформацію про 13 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря (11 ПС знаходяться у підпорядкуванні ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ 

МОЗ України», 1 підпорядковується Міністерству аграрної політики та 

продовольства України, 1 ПС – Івано-Франківському РЦГМ) та 2 ПС за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
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складом опадів. Окрім того, існує місцева мережа – 4 ПС, які 

підпорядковуються Карпатському НПП. 

Маршрутні ПС, що належать до відомства санітарно-гігієнічної 

лабораторії ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України», розміщенні у 

наступних населених пунктах: Івано-Франківськ (3 поста), Снятин, Рогатин, 

Надвірна, Косів, Коломия, Калуш, Долина. Богородчани. Спостереження 

ведуться за наступними показниками: пил, діоксид сірки, сірководень, оксид 

вуглецю, діоксид азоту, аміак, формальдегід, сірчана кислота, оцтова кислота, 

вуглеводні нафти, сажа, бензол, ксилол, толуол, хром, фенол, ацетон, 

бутилацетат, хлористий водень, етилен, пропілен, метилмеркаптан, хлор.  

На 1 стаціонарному ПС, що належить до відомства Івано-Франківського 

РЦГМ, та знаходиться у м. Івано-Франківськ ведуться спостереження за 

наступними показниками: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксин азоту, 

оксид азоту, 3,4-бенз/а/пірен, важкі метали (кадмій, залізо, марганець, мідь, 

нікель, свинець, хром, цинк). Періодичність спостережень – 4 рази на добу.  

На 2 ПС, що розташовуються у м. Івано-Франківськ та Яремча, ведуться 

спостереження за складом опадів. 

У Івано-Франківській області немає агломерацій. Чисельність населення 

зони – 1,406 млн. осіб. Кількість постів відповідно до вимог Директиви 

2008/50/ЄС для такого випадку повинна становити 6 пунктів спостережень, при 

наявних 13. Вимоги Директиви витримані. 

 

Київська область 

Київська область знаходиться на півночі України. Обласний центр — 

місто Київ — адміністративно до її складу не входить. Площа області —  

28 131 км² (8-ма за цим показником в Україні), населення на 2020 рік становить 

1,782 млн осіб. 

Розташована в басейні середньої течії Дніпра, більшою частиною на 

Правобережжі. На сході межує з Чернігівською і Полтавською, на південному 

сході та півдні з Черкаською, на південному-заході — з Вінницькою, на  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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заході — з Житомирською областями, на півночі — з Гомельською областю 

Білорусі. 

Надано інформацію про 29 постів спостережень, які знаходяться у 

Київській області. Із них 8 ПС знаходяться у підпорядкуванні ДУ «Київський 

ОЛЦ МОЗ України» та 21 ПС підпорядковуються ЦГО. Окрім того, ЦГО 

підпорядковуються 7 ПС за складом опадів. 

На 8 ПС, що знаходяться у Київській зоні у підпорядкуванні ДУ 

«Київський ОЛЦ МОЗ України» із періодичністю 2 рази на рік ведуться 

спостереження за наступними показниками: пил (зважені речовини), вуглецю 

оксид, діоксид азоту, ангідрід сірчистий, вуглеводні насичені (С12-С9 у 

перерахунку на сумарний органічний С). 

На 5 ПС, що знаходяться у м. Бровари, Обухів, Українка, Біла Церква, 

ЦГО із періодичністю 2 рази на рік ведуться спостереження за наступними 

показниками: азоту діоксид, аміак, бенз/а/пірен, водень хлористий, залізо 

загальне, кадмій, марганець, мідь, нікель, пил, свинець, сірки діоксид, 

формальдегід, хром загальний, цинк. 

На 16 ПС, що знаходяться у м. Київ і підпорядковуються ЦГО із 

періодичністю 2 рази на рік ведуться спостереження за наступними 

показниками: азоту діоксид, аміак, бенз/а/пірен, водень хлористий, залізо 

загальне, кадмій, марганець, мідь, нікель, пил, свинець, сірки діоксид, 

формальдегід, хром загальний, цинк. 

На 7 ПС, що розташовується у м. Київ, Баришівка, Бориспіль, Миронівка, 

Тетерів, Фастів, Чорнобиль ведуться спостереження за складом опадів за 

наступними показниками: сульфати, хлор, азот амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, кислотність (загальна), рН. 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Київ віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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агломерації Київ мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 10, при 

наявних 16. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Запорізької зони – 0,9636 млн. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 

відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 

атмосферному повітрі – 7, при наявних 13. Вимоги Директиви витримані. 

 

Кіровоградська область 

Кіровоградська область – область у центральній частині України, 

обласний центр – Кропивницький. Розташована у межиріччі Дніпра і 

Південного Бугу на півдні Придніпровської височини. Практично вся територія 

області розташована на правому березі Дніпра. На півночі межує з Черкаською, 

на північному сході з Полтавською, на сході та південному сході з 

Дніпропетровською, на півдні з Миколаївською та Одеською, на заході з 

Вінницькою областями. Площа області становить 24,6 тис. км² (4,1 % від 

території України). Населення області складає 1025,5 тис. чол. 

Надано інформацію про 5 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря (1 ПС знаходиться у підпорядкуванні ДУ «Кіровоградський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» та 4 ПС підпорядковуються 

Кіровоградському РЦГМ) та 4 ПС за складом опадів. 

На 4 стаціонарних ПС, 3 ПС з яких знаходяться у м. Кропивницький та 1 

ПС – у м. Олександрія, чотири рази на добу ведуться спостереження за 

наступними показниками: пил,сажа, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид 

вуглецю, формальдегід, важкі метали, розчинні сульфати. 

На 2 ПС, що розташовуються у м. Бобринець та м. Гайворон, ведуться 

спостереження за складом опадів, а саме за наступними показниками: сульфати, 

хлор, азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), pH. Періодичність спостережень – 1 раз на рік.  

На 2 ПС, що розташовується у м. Кропивницький та м. Світловодськ, 
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ведуться спостереження за рН для кожного дощу (снігу). 

У Кіровоградській області немає агломерацій. Чисельність населення 

зони – 1025,5 тис. осіб. Кількість постів відповідно до вимог Директиви 

2008/50/ЄС для такого випадку повинна становити 6 пунктів спостережень, при 

наявних 5. Вимоги Директиви не витримані. 

 

Луганська область 

Луганська область – адміністративно-територіальна одиниця України, 

розташована на сході країни, переважно в басейні середньої течії Сіверського 

Дінця. Посідає шосте місце за населенням і десяте за площею серед 

адміністративно-територіальних одиниць країни. На південному заході та 

заході межує з Донецькою областю, а на північному заході  – з Харківською 

областями. На півночі межує з Бєлгородською, на північному сході з 

Воронезькою, на сході та півдні з Ростовською областями Російської Федерації. 

Площа області становить 26 684 км². Чисельність населення області складає  

2 239,5 тис. чол., у тому числі у м. Луганськ – 406,729 тис. чол. 

Надано інформацію про 16 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря (12 ПС підпорядковуються ДУ «Луганський ОЛЦ МОЗ України», 8  

ПС – Луганському РЦГМ) та 4 ПС за складом опадів. 

Із 12 ПС, які підпорядковуються ДУ «Луганський ОЛЦ МОЗ України», є 

4 стаціонарних ПС та 8 постів з іншим типом спостережень, серед яких 4 

маршрутних ПС (2 ПС знаходяться у м. Рубіжне та 2 ПС – у м. Кремінна). 

На 4 стаціонарних ПС, що підпорядковуються Луганському РЦГМ, 4 рази 

на добу ведуться спостереження за наступними показниками: пил, оксид 

вуглецю, діоксид сірки, діоксид азоту, хлористий водень, аміак, формальдегід, 

бенз(а)пірен, важкі метали. 

На 3 стаціонарних ПС ведуться спостереження за складом опадів, а саме 

за наступними показниками: сульфати, хлор, азот амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, кислотність (загальна), pH. 

На 1 ПС, що розташовується у м. Сєвєродонецьк, ведуться спостереження 
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за рН для кожного дощу (снігу). 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Луганськ віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Луганськ мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

0. Вимоги Директиви не витримані. 

Чисельність населення зони – 1832,771 тис. осіб. Кількість постів 

відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для такого випадку повинна 

становити 7 пунктів спостережень, при наявних 16. Вимоги Директиви 

витримані. 

 

 

Львівська область 

Львівська область – адміністративно-територіальна одиниця на заході 

України. Область розташована в трьох зонах: лісовій, лісостеповій, передгірних 

і гірських районах Карпат. Ліси займають понад четверту частину площі 

області. Населення Львівської області становить 2725,2 тис. чол. Населення у м. 

Львів складає 724,3 тис. чол. 

Надано інформацію про 34 пости спостережень за складом атмосферного 

повітря (8 стаціонарних ПС знаходяться у підпорядкуванні Львівського РЦГМ 

та 30 пересувних ПС – у підпорядкуванні Департаменту містобудування КП 

«Адміністративно-технічне управління» Львівської міської ради) та 4 ПС за 

складом опадів. 

На 4 ПС, що підпорядковуються Львівському РЦГМ, 4 рази на добу 

ведуться спостереження за наступними показниками: зважені речовини (пил), 

сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, фтористий 

водень, формальдегід, важкі метали (кадмій, нікель, мідь, марганець, цинк, 
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свинець). 

На 3 ПС, що підпорядковуються Львівському РЦГМ, ведуться 

спостереження за складом опадів, а саме за наступними показниками: сульфати, 

хлор, азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), pH. Періодичність спостережень – 1 раз на рік та 1 раз 

на місяць. На одному з цих постів, що знаходиться у м. Рава-Руська, додатково 

ведуться спостереження 1 раз на день за такими показниками: діоксид сірки 

(ТР), діоксид азоту (ТР). На 1 ПС, що розташовується у м. Львів, ведуться 

спостереження за рН для кожного дощу (снігу). 

На запит УКРНДІЕП про надання інформації щодо постів спостережень 

державною установою «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» листом від 24.04.2020 № 2182/5 було вказано 

наступне: «Статутом не передбачено здійснення заходів щодо моніторингу 

якості атмосферного повітря, у зв’язку з чим, стаціонарні та пересувні пункти 

спостереження установою не встановлені». 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Львів віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Львів мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

34. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Львівської зони – 2000,9 тис. осіб. Для даних умов 

відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів відбору 

проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному  

повітрі – 8, при наявних 0. Вимоги Директиви не витримані. 

 

Миколаївська область 

Розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в 
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басейні нижньої течії річки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на 

півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською 

та на південному сході з Херсонською областями. На півдні омивається водами 

Чорного моря. Площа – 24,6 тис. км².Чисельність населення області складає 

1 141,3 тис.чол. Населення у м. Миколаїв складає 490,8 тис. чол. 

Надано інформацію про 4 стаціонарних пости спостережень за складом 

атмосферного повітря та 2 ПС за складом опадів, які підпорядковуються 

Миколаївському РЦГМ. 

На 4 ПС 4 рази на добу ведуться спостереження за наступними 

показниками: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, 

формальдегід, фтористий водень, важкі метали. 

На 1 ПС, який знаходиться у м. Баштанка, ведуться спостереження за 

складом опадів, а саме за наступними показниками: сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, кислотність 

(загальна), pH. Періодичність спостережень – 1 раз на місяць. 

На 1 ПС, що розташовується у м. Миколаїв, ведуться спостереження за 

рН для кожного дощу (снігу). 

Дані щодо ПС, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ України, відсутні. 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Миколаїв віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Миколаїв мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

4. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Миколаївської зони – 650,5 тис. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 

відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 

атмосферному повітрі – 3, при наявних 0. Вимоги Директиви не витримані. 
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Одеська область 

Одеська область – найбільша за територією область України, розташована 

на південному заході країни. Одна з найрозвиненіших областей країни в 

економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках. На півночі 

та сході межує з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, 

омивається водами Чорного моря, на півдні – з Румунією, на заході – із 

Молдовою. Чисельність населення області складає 2469,0 тис. чол. Населення у 

м. Одеса становить 1013,2 тис. чол. 

Надано інформацію про 143 пости спостережень за складом 

атмосферного повітря (110 ПС знаходяться у підпорядкуванні ДУ "Одеський 

ОЛЦ МОЗ України", 8 ПС у підпорядкуванні Одеський РЦГМ ЧАМ (ЛСЗА), 1 

ПС – Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія  Державної служби  України 

з надзвичайних ситуацій, 24 ПС – Комунальне підприємство "Муніципальний 

центр екологічної безпеки" Департаменту екології та розвитку рекреаційних 

зон Одеської міської ради) та 4 ПС за складом опадів. 

На 8 стаціонарних ПС, що підпорядковуються Одеському РЦГМ ЧАМ 

(ЛСЗА), 4 рази на добу ведуться спостереження за наступними показниками: 

пил, діоксид сірки, діоксид азоту, фенол, формальдегід, сірководень, фтористий 

водень, вуглекислий газ, сажа. 

На 1 ПС щоденно ведуться спостереження за наступними показниками: 

пил, розчинні сульфати, оксид вуглецю, формальдегід, діоксид сірки, діоксид 

азоту. 

На 4 ПС 1 раз на місяць ведуться спостереження за складом опадів. 

На 24 пересувних ПС 2 рази на місяць ведуться спостереження за 

наступними показниками: діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, аміак, 

пил, озон, сірководень, вуглець. 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Одеса віднесено до переліку агломерацій для 
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здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Одеса мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 6, при наявних 

73. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Одеської зони – 1455,8 тис. осіб. Для даних умов 

відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів відбору 

проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному  

повітрі – 6, при наявних 70. Вимоги Директиви витримані. 

 

Полтавська область 

Полтавська область – адміністративно-територіальна одиниця України з 

центром у місті Полтава. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована у 

середній частині Лівобережної України. Більша частина області лежить у 

межах Придніпровської низовини та Полтавської рівнини. Площа – 28 748 км² 

(4,76 % території України), населення області–1413,829 тис. осіб. Населення у 

м. Полтава становить 318,0 тис. чол. 

Надано інформацію про 10 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря(8 з яких підпорядковуються Полтавському РЦГМ, 1 ПС належить 

ПрАТ «Полтавський ГЗК», та 1 ПС – КП «Науковий центр еколого-соціальних 

досліджень» Кременчуцької міської ради) та 2 ПС за складом опадів. 

На 8 стаціонарних ПС, які підпорядковуються Полтавському РЦГМ, 

ведуться спостереження за наступними показниками: пил, діоксид сірки, оксид 

вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, фтористий водень, аміак, хлористий 

водень, ангідрид сірчистий, фенол. Із цих постів 4 ПС – ведуть спостереження 4 

рази на добу, і 4 ПС – щоденно. 

На 1 стаціонарному ПС, що належить ПрАТ «Полтавський ГЗК», 

щоденно ведуться спостереження за такими показниками: пил, вуглецю оксид, 

сажа, аміак, фенол, водень хлористий, ангідрид сірчистий, діоксид азоту. 

На 1 пересувному ПС, що належить КП «Науковий центр еколого-
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соціальних досліджень» Кременчуцької міської ради, проводиться плановий та 

позаплановий моніторинг за наступними показниками: вуглецю оксид, азоту 

оксид, азоту діоксид, ангідрид сірчистий, пил недиференційований за складом, 

сірководень, метан, метилмеркаптан, формальдегід, аміак, сума вуглеводнів, 

потужність поглиненої дози (ППД) γ-випромінювання. 

Дані щодо ПС, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ України, відсутні. 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Полтава віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Полтава мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

4. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Полтавської зони – 1095,829 тис. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 

відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 

атмосферному повітрі – 6, при наявних 6. Вимоги Директиви витримані. 

 

 

Рівненська область 

Рівненська область – розташована на північному заході країни. Межує на 

півночі з Берестейською та Гомельською областями Білорусі, на сході з 

Житомирською, на південному сході з Хмельницькою, на півдні з 

Тернопільською, на південному заході із Львівською, на заході з Волинською 

областями. Площа області становить 20,1 тис. км² (3,3 % площі території 

України). Населення становить 1160,647 тис. осіб. 

Надано інформацію про 3 стаціонарних поста спостережень за складом 

атмосферного повітря і 2 ПС за складом опадів, які підпорядковуються 

Рівненському РЦГМ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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На 3 ПС, які знаходяться у м. Рівне, ведуться спостереження за 

наступними показниками: пил загальний, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид 

азоту, оксид азоту, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, 

формальдегід, важкі метали (кадмій, залізо, марганець, мідь, нікель, свинець, 

хром, цинк), сірководень. Періодичність спостережень – 4 рази на добу. 

На 1 ПС, що знаходиться у м. Сарни, 1 раз на рік ведуться спостереження 

за складом опадів, а саме за наступними показниками: сульфати, хлор, азот 

амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, кислотність 

(загальна), рН. 

На 1 ПС, що розташований у м. Рівне, ведуться спостереження за рН для 

кожного дощу (снігу). 

Дані щодо ПС, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ України, відсутні. 

У Рівненській області немає агломерацій. Чисельність населення зони – 

1160,647тис. осіб.  Кількість постів відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС 

для такого випадку повинна становити 6 пунктів спостережень, при наявних 3. 

Вимоги Директиви не витримані. 

 

Сумська область 

Сумська область — область у північно-східній частині України; охоплює 

частини Середньоруської височини та Придніпровської низовини. Північна 

частина області лежить у межах Новгород-Сіверського Полісся, південна — 

належить до лісостепової зони. На півночі та сході область межує із Брянською, 

Курською та Білгородською областями Російської Федерації — довжина 

державного кордону з Російською Федерацією 298 км. На півдні, сході та заході 

Сумщина межує із Харківською, Полтавською та Чернігівською областями 

України.  

Площа області 23,8 тис. км², населення — 1164,6 тис. мешканців, у тому 

числі 783 978 (66,7 %), міського і 380 641 сільського. Адміністративним 

центром є м. Суми. Населення міста становить 263 тис. осіб, площа — 95,4 км². 

Надано інформацію про 3 поста спостережень за складом атмосферного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
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повітря, які знаходяться у підпорядкуванні Сумському РЦГМ). Окрім того у 

підпорядкуванні Сумському РЦГМ знаходиться 4 ПС за складом опадів. Дані 

щодо ПС, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ України, відсутні. 

На 3 стаціонарних ПС, що знаходяться у м. Суми, із періодичністю 4 рази 

на добу ведуться спостереження за наступними показниками: пил, діоксид 

азоту, діокид сірки, оксид вуглецю, формальдегід, аміак, важкі метали, 

розбенз/а/пірен. 

На 4 ПС, що розташовується м. Глухів, Дружба, Конотоп та Лебедин, 

ведуться спостереження за складом опадів: сульфати, хлор, азот амонійний, 

нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, кислотність (загальна) 

(періодичність 1 раз на рік, у Глухові – 1 раз на місяць). 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Суми віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Суми мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

3. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Сумської зони – 0,902 млн. осіб. Для даних умов 

відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів відбору 

проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному  

повітрі – 4, при наявних 0. Вимоги Директиви не витримані. 

 

Тернопільська область 

Тернопільська область – адміністративно-територіальна одиниця України 

з центром у місті Тернополі. Розташована на Подільській височині, південна 

межа області проходить по річці Дністер, східна – по Збручу. Займає східну 

частину Галичини та частину південної Волині. Площа – 13800 км² (2,28 % 

території України), населення – 1052,3 тис. осіб.  
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Надано інформацію про 2 стаціонарні пости спостережень за складом 

атмосферного повітря і 1 ПС за складом опадів, які підпорядковуються 

Тернопільському РЦГМ. 

На 2 ПС, які розташовані у м. Тернопіль, ведуться спостереження за 

наступними показниками: пил, оксид вуглецю, діоксид сірки, діоксид азоту, 

формальдегід, важкі метали (відбираються та направляються на ЦГО). 

Періодичність спостережень – 4 рази на добу. 

На 1 ПС, що розташований у м. Бережани, 1 раз на місяць ведуться 

спостереження за складом опадів, а саме за наступними показниками: сульфати, 

хлор, азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, 

кислотність (загальна), рН. 

Дані щодо ПС, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ України, відсутні. 

У Тернопільській області немає агломерацій. Чисельність населення зони 

– 1052,3 тис. осіб. Кількість постів відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС 

для такого випадку повинна становити 6 пунктів спостережень, при наявних 2. 

Вимоги Директиви не витримані. 

 

Харківська область 

Харківська область – область у Слобідській Україні в межах 

Придніпровської низовини і Середньоруської височини. Область розташована 

на сході України. Вона межує з Луганською, Донецькою, Дніпропетровською, 

Полтавською, Сумською областями України та з Бєлгородською областю Росії. 

Площа – 31,4 тис.  км² (5,2 % від площі території України). Чисельність 

населення області становить 2694,007 тис. осіб. Чисельність населення у м. 

Харків становить 1439,0 тис. чол. 

Надано інформацію про 10 стаціонарних постів спостережень за складом 

атмосферного повітря і 7 ПС за складом опадів, які підпорядковуються 

Харківському РЦГМ. 

На 10 ПС, які розташовані у м. Харків, ведуться спостереження за 

наступними показниками: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, 
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формальдегід, фенол, бенз(а)пірен, важкі метали (кадмій, залізо, марганець, 

мідь, нікель, свинець, хром, цинк), сірководень, аміак, сульфати. Періодичність 

спостережень – 4 рази на добу. 

На 6 ПС 1 раз на рік ведуться спостереження за складом опадів, а саме за 

наступними показниками: сульфати, хлор, азот амонійний, нітрати, 

гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, магній, кислотність (загальна), рН. Ці 

пости розташовані у м. Золочів, смт. Слобожанське, м. Красноград, м. Лозова, 

м. Великий Бурлук. 

На 1 ПС, що розташований у м. Харків, ведуться спостереження за рН для 

кожного дощу (снігу). 

Дані щодо ПС, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ України, відсутні. 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Харків віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Харків мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 6, при наявних 

10. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Харківської зони – 1255,0 тис. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 

відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 

атмосферному повітрі – 6, при наявних 0. Вимоги Директиви не витримані. 

 

Херсонська область 

Херсонська область – область у південній частині України, у межах 

Причорноморської низовини. На північному заході межує з Миколаївською, на 

півночі – з Дніпропетровською, на сході – із Запорізькою областями України, 

на півдні з Автономною Республікою Крим  Площа займає 28 461 км². 

Чисельність населення області становить 1046, 981 тис. осіб. Населення у м. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Херсон складає 287,0 тис.чол. 

Надано інформацію про 12 стаціонарних постів спостережень за складом 

атмосферного повітря та 3 ПС за складом опадів, які розташовані у Херсонській 

області і підпорядковуються Херсонському РЦГМ. 

На 8 ПС 1 раз на добу проводиться визначення потужності експозиційної 

дози (ПЕД) та визначення сумарної бета-активності атмосферних випадінь. 

На 3 ПС 4 рази на добу ведуться спостереження за наступними 

показниками: зважені речовини, діоксид сірки,оксид вуглецю, діоксид 

азоту,оксид азоту,фенол,формальдегід, важкі метали, бенз(а)пірен. 

На 1 ПС ведуться спостереження за оксидом вуглецю. Періодичність 

спостережень – 2 рази на добу. 

На 1 ПС, що розташований у м. Херсон, ведуться спостереження за рН 

для кожного дощу (снігу). 

На 2 ПС, які розташовані у м. Асканія Нова та у м. Нова Каховка, 

ведуться спостереження за складом опадів, а саме за наступними показниками: 

сульфати, хлор, азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність (загальна), рН. Періодичність спостережень – 1 раз на 

місяць. 

Дані щодо ПС, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ України, відсутні. 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Херсон віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Херсон мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

5. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Херсонської зони – 759,981 тис. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 

відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 
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атмосферному повітрі – 4, при наявних 7. Вимоги Директиви витримані. 

 

Хмельницька область 

Хмельницька область – область на заході України. Центр області – місто 

Хмельницький. Межує на північному заході з Рівненською, на північному сході 

з Житомирською, на сході з Вінницькою, на півдні з Чернівецькою, на заході з 

Тернопільською областями. Площа області становить 20,6 тисячі км² (3,4 % 

площі території України). Населення області становить 1274,409 тис. осіб, у 

тому числі у м. Хмельницький – 274,8 тис. осіб. 

Надано інформацію про 2 стаціонарні пости спостережень за складом 

атмосферного повітря та 2 ПС за складом опадів, які знаходяться у 

Хмельницькій області і підпорядковуються Хмельницькому РЦГМ. 

На 1 ПС, розташованому за адресою м. Хмельницький, вул. Чорновола, 

122, ведуться спостереження за наступними показниками: пил, бензапірен, 

оксид вуглецю, аміак, сульфати, хлорводень – 2 рази на добу; важкі метали – 12 

разів на місяць; діоксид азоту, діоксид сірки, оксид азоту – 4 рази на добу; 

формальдегід, фенол – 3 рази на добу. 

На 1 ПС, який розташований за адресою м. Хмельницький, на розі вул. 

Курчатова та вул. Олимпійської, ведуться спостереження за наступними 

показниками: пил, бенз(а)пірен, оксид вуглецю, сульфати – 2 рази на добу; 

діоксид азоту, діоксид сірки, оксид азоту, аміак – 4 рази на добу; хлорводень, 

формальдегід, фенол – 3 рази на добу. 

На 2 ПС, які знаходяться у м. Камянець-Подільський та у м. Шепетівка, 

ведуться спостереження за складом опадів, а саме за наступними показниками: 

сульфати, хлор, азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність (загальна), рН. Періодичність спостережень – 1 раз на рік і 

1 раз на місяць відповідно. 

На запит УКРНДІЕП про надання інформації щодо постів спостережень 

державною установою «Хмельницький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» листом від 15.04.2020   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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№ 03-01/614 було вказано наступне: «ДУ «Хмельницький обласний 

лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що нами не здійснюються  

лабораторні дослідження за рівнями забруднювальних речовин атмосферного 

повітря на стаціонарних постах спостережень. Інформацією щодо стаціонарних 

постів спостережень, частотою спостережень та рівнями забруднення 

атмосферного повітря володіє Хмельницький обласний центр з 

гідрометеорології». 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Хмельницький віднесено до переліку 

агломерацій для здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління 

якістю атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Хмельницький мінімальна кількість пунктів відбору проб 

фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, 

при наявних 2. Вимоги Директиви не витримані. 

Чисельність населення Хмельницької зони – 999,61 тис. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 

відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 

атмосферному повітрі – 4, при наявних 0. Вимоги Директиви не витримані. 

 

Черкаська область 

Черкаська область – адміністративно-територіальна одиниця України, 

розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега 

середньої течії Дніпра та Південного Бугу. Область на півночі межує 

з Київською, на півдні з Кіровоградською, на сході з Полтавською та 

з Вінницькою областю на заході. Площа області становить 20,9 тис. км². 

Чисельність населення області становить 1220,363 тис. осіб. Населення у  

м. Черкаси становить 281,5 тис. чол. 

Надано інформацію про 3 стаціонарних поста спостережень за складом 

атмосферного повітря та 5 ПС за складом опадів, які підпорядковуються 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
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Черкаському РЦГМ. 

На 3 ПС, які знаходяться у м. Черкаси, ведуться спостереження за 

наступними показниками: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, 

аміак, сірководень, розчинні сульфати, формальдегід, важкі метали. 

Періодичність спостережень – 4 рази на добу. 

На 5 ПС ведуться спостереження за складом опадів, а саме за наступними 

показниками: сульфати, хлор, азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, 

калій, кальцій, магній, кислотність (загальна), рН. 2 із цих ПС з періодичністю 

спостережень 1 раз на місяць знаходяться у м. Черкаси та у м. Звенигородка, а 3 

ПС з періодичністю спостережень 1 раз на рік розташовані у м. Канів, м. Сміла, 

м. Чигирин. 

Дані щодо ПС, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ України, відсутні. 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Черкаси віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Черкаси мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

3. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Черкаської зони – 938,863 тис. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 

відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 

атмосферному повітрі – 4, при наявних 2. Вимоги Директиви не витримані. 

 

Чернівецька область 

Чернівецька область – область у південно-західній частині України. 

Розташована у межах Карпат, Передкарпаття (Буковинське Прикарпаття) та 

Покутсько-Бессарабської височини.иОбласть межує з Румунією на півдні та 

Молдовою на південному сході. На заході та північному заході – з Івано-
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Франківською, на півночі – із Тернопільською і Хмельницькою, а на сході з 

Вінницькою областями. Це найменша за площею область України. Площа 

становить 8100 км². Чисельність населення області становить 906,6 тис. осіб, у 

тому числі у м. Чернівці – 265,682 тис. осіб. 

Надано інформацію про 20 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря  та 2 ПС за складом опадів, які знаходяться у Чернівецькій області і 

підпорядковуються Чернівецькому РЦГМ. 

На 3 стаціонарних ПС 4 рази на добу ведуться спостереження за 

наступними показниками: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю,  діоксид азоту, 

оксид азоту, фенол,  формальдегід, бенз(а)пірен, важкі метали. 

На 17 ПС в режимі онлайн ведуться спостереження за такими 

показниками: β та γ випромінювання,зарін, зоман, V-гази, фосген, дифосген, 

хлорциан, синильна кислота, іприт, хлор, аміак, сірководень, метанова група, % 

кількість кисню в повітрі. 

На запит УКРНДІЕП про надання інформації щодо постів спостережень 

державною установою «Чернівецький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» листом від 21.04.2020   

№ 03/1701 було вказано наступне: «Державна установа «Чернівецький 

обласний лабораторний центр МОЗ України» не має  стаціонарних постів та 

пунктів спостережень за складом атмосферного повітря  на території області». 

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Чернівці віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Чернівці мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

8. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Чернівецької зони – 640,918 тис. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 
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відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 

атмосферному повітрі – 3, при наявних 12. Вимоги Директиви витримані. 

 

Чернігівська область 

Чернігівська область – область у північно-східній частині України. 

Межує на заході з Київською, на півночі – з Гомельською областю Республіки 

Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході – з Сумською, 

на півдні – з Полтавською областями України. Площа області становить  

31 865 км². Чисельність населення області – 1020,078 тис. осіб, у тому числі у м. 

Чернігів населення складає 289,4 тис. осіб. 

Надано інформацію про 35 постів спостережень за складом атмосферного 

повітря (17 ПС підпорядковуються ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України», 2 

ПС підпорядковуються Чернігівському РЦГМ, і 16 ПС – КЕП «Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова») та 4 ПС за складом опадів. 

На 2 стаціонарних ПС, які підпорядковуються Чернігівському РЦГМ, 4 

рази на добу ведуться спостереження за такими показниками: діоксид азоту; 

діоксид сірки; завислі речовини (пил); оксид вуглецю; важкі метали (кадмій, 

залізо, манган, мідь, нікель, свинець, хром, цинк). 

На 3 стаціонарних ПС, які підпорядковуються Чернігівському РЦГМ, 

ведуться спостереження за складом опадів, а саме за наступними показниками: 

сульфати, хлор, азот амонійний, нітрати, гідрокарбонати, натрій, калій, кальцій, 

магній, кислотність (загальна), рН. Періодичність спостережень – 1 раз на рік. 

Ці пости розташовані у м. Чернігів, м. Покошичі, м. Сновськ. На 1 ПС, що 

знаходиться у м. Остер, ведуться спостереження за такими ж показниками 1 раз 

на місяць. 

На 12 ПС, які підпорядковуються КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова», 2 рази на рік ведуться спостереження за такими показниками: 

вуглецю оксид, азоту діоксид, пил, ангідрид сірчистий. На 4 ПС за такими ж 

показниками ведуться спостереження 1 раз на місяць.  

Відповідно до додатку 1 Постанови КМУ «Деякі питання здійснення 
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державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14 серпня 2019 р. № 827, м. Чернігів віднесено до переліку агломерацій для 

здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря. Відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС для 

агломерації Чернігів мінімальна кількість пунктів відбору проб фіксованих 

вимірювань концентрацій забрудників в атмосферному повітрі – 3, при наявних 

34. Вимоги Директиви витримані. 

Чисельність населення Чернігівської зони – 730,678 тис. осіб. Для даних 

умов відповідно вимог Директиви 2008/50/ЄС мінімальна кількість пунктів 

відбору проб фіксованих вимірювань концентрацій забрудників в 

атмосферному повітрі – 3, при наявних 1. Вимоги Директиви не витримані. 

 

3.3 Зведений огляд мережі спостережень стану атмосферного повітря 

 

Дані щодо існуючої мережі спостережень, отримані під час виконання 

роботи були проаналізовані по зонам та агломераціям у т.ч. на відповідність 

вимогам Директиви 200850/ЄС, узагальнені і наведені у таблицях 3.2 та 3.3. 

 

Таблиця 3.2 – Зведена інформація щодо мережі спостережень стану 

атмосферного повітря, наведена по зонам  

№ Зона  

Кількість постів, що 

знаходяться у відомстві 

Всього 

Кількість 

постів 

відподідно до 

вимог 

Директиви 

2008/50/ЄС 
Примітки 

МОЗ РЦГМ 

Місцева 

мережа 

(ОДА та 

інше) 

Зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Автономна 

Республіка Крим 
      -   

  

2 Вінницька - - - 0 6 не витримано 

3 Волинська 14 3   17 7 витримано 

4 Дніпропетровська - 4 40 44 7 витримано 

5 Донецька 5 8 41 54 8 витримано 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Житомирська 24 -   24 4 витримано 

7 Закарпатська 62     62 6 витримано 

8 Запорізька - -   0 4 не витримано 

9 Івано-Франківська 11 1 1 13 6 витримано 

10 Київська 8 5   13 7 витримано 

11 Кіровоградська 1 4   5 6 не витримано 

12 Луганська 12 4   16 7 витримано 

13 Львівська - - - 0 8 не витримано 

14 Миколаївська - - - 0 3 не витримано 

15 Одеська 69 1   70 6 витримано 

16 Полтавська   4 2 6 6 витримано 

17 Рівненська   3   3 6 не витримано 

18 Сумська       0 4 не витримано 

19 Тернопільська   2   2 6 не витримано 

20 Харківська       0 6 не витримано 

21 Херсонська   7   7 4 витримано 

22 Хмельницька - - - 0 4 не витримано 

23 Черкаська - - - 0 4 не витримано 

24 Чернівецька   12   12 3 витримано 

25 Чернігівська     1 1 3 не витримано 

 

Таблиця 3.3 – Зведена інформація щодо мережі спостережень стану 

атмосферного повітря, наведена по агломераціям 

№ Агломерація  

Кількість постів, що 

знаходяться у відомстві 

Всього 

Кількість 

постів 

відподідно до 

вимог 

Директиви 

2008/50/ЄС 
Примітки 

МОЗ РЦГМ 

Місцева 

мережа 

(ОДА та 

інше) 

Агломерація  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вінниця - 2 - 2 3 не витримано 

2 Горлівка - 3 - 3 3 витримано  

3  Дніпро - 6 16 22 4 витримано 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Донецьк - 6 - 6 4 витримано 

5 Житомир 20 2 - 22 3 витримано 

6 Запоріжжя - 5 - - 3 витримано 

 7 Київ - 16     10 витримано 

 8 Кривий Ріг - 5 38 43 3 витримано  

9 Луганськ - - - - 3 не витримано 

 10 Львів  4 30 34 3 витримано 

11 Макіївка - 2 - 2 3 не витримано 

 12 Маріуполь - 5 15 20 3 витримано  

 13 Миколаїв   4   4 3 витримано 

14 Одеса 41 8 24 73 6 витримано 

15 Полтава - 4   4 3 витримано 

 16 Севастополь  - - - - - - 

17 Сімферополь - - - - - - 

18  Суми - 3   3   витримано 

19 Харків - 10   10 6 витримано 

20 Херсон - 5   5 3 витримано 

21 Хмельницький - 2   2 3 не витримано 

22 Черкаси - 3   3 3 витримано 

23 Чернівці - 8   8 3 витримано 

24  Чернігів 17 2 15 34 3 витримано  

 

Проаналізувавши 25 зон та 24 агломерації на відповідність вимогам 

Директиви 2008/50/ЄС можна сказати, що 12 зон та 4 агломерації не 

відповідають вимогам. Серед зон – це Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, 

Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Хмельницька, Черкаська та Чернігівська. Серед агломерацій – Вінниця, 

Луганськ, Макіївка та Хмельницький. У зазначених зонах та агломераціях 

кількість постів спостережень не відповідає вимогам Директиви 2008/50/ЄС. 

 

  



236 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Основною метою роботи є «Розроблення реєстру стаціонарних постів 

спостереження атмосферного повітря відомчих та регіональних систем 

моніторингу довкілля» на основі аналізу відповідності існуючої мережі 

спостережень моніторингу атмосферного повітря вимогам Директиви 

2008/50/ЄС.  

Мета – визначення складу та розміщення стаціонарних постів мереж 

спостережень за станом атмосферного повітря на відомчому та регіональному 

рівнях, що мають забезпечувати потреби органів самоврядування та 

громадськості в екологічній інформації відповідно до вимог Директив ЄС. 

В цілому вся робота складається з двох  частин (етапів), що виконуються 

на протязі двох років (2020 – 2021): 

аналіз відповідності існуючої мережі спостережень моніторингу 

атмосферного повітря вимогам Директиви 2008/50/ЄС.  

Створення реєстру стаціонарних постів спостереження атмосферного 

повітря відомчих та регіональних систем моніторингу довкілля. 

При виконанні першої частини роботи проведено аналіз сучасного стану 

існуючої мережі спостережень атмосферного повітря України на відповідність 

кількості постів спостережень вимогам Директиви 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄC. 

За результатами аналізу визначено, що мережа спостережень атмосферного 

повітря України складається в основному з мережі Гідромету, та в ряді 

областей мереж підпорядкованих МОЗ та муніципальним органам. Кількість 

постів в обласних та крупних промислових містах відповідає вимогам вимогам 

РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» і в цілому 

вимогам Директиви 2008/50/ЄС, але деякі зони та агломерації не мають 

необхідної кількості постів спостережень, що не відповідає вимогам 

Директиви. 

Визначено, що у нормативах України відсутні вимоги щодо мінімальної 

кількості постів спостережень щодо виміру цілого ряду забруднюючих 
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речовин, зокрема, твердих часток ТЧ10/ТЧ2,5 та озону, спостереження за яким 

передбачено Директивою. 

При дослідженні питань, що надані у технічному завданні на роботу, 

виконано наступне: 

визначено, що у нормативних документах України відсутні вимоги по 

кількості постів спостережень, на яких повинно виконуватись вимір сірчистого 

газу, двоокису азоту та окису азоту,  твердих часток ТЧ10/ТЧ2,5, свинцю, окису 

вуглецю, озону згідно з Директивою; 

зібрані данні щодо мереж спостережень атмосферного повітря України з 

визначенням чисельності постів спостережень по областям України; 

проведено аналіз відповідності складу мережі спостережень України 

вимогам Директиви щодо чисельності пунктів спостережень по кожній зони та 

агломерації, результати аналізу наведені у підсумкових таблицях 3.2 та 3.2.1 

„Відповідність кількості ПС мережі спостережень вимогам Директиви”. 

Результати роботи мають стати основою для подальших досліджень щодо 

приведення мережі спостереження атмосферного повітря до вимог Директиви 

2008/50/ЄС. 

Створення «Реєстру стаціонарних постів спостереження атмосферного 

повітря відомчих та регіональних систем моніторингу довкілля» дозволить 

спланувати роботи щодо удосконалення існуючої мережі спостережень до 

вимог Директив ЄС. 

Для завершення робіт щодо удосконалення мережі спостережень 

атмосферного повітря України, яка має відповідати вимогам Директиви 

2008/50/ЄС, необхідно вжити наступні заходи: 

вдосконалити правове регулювання кількості і порядку розміщення 

постів спостереження за якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб; 

нормативним документом встановити нижній та верхній пороги 

оцінювання якості атмосферного повітря відповідно до вимог Директиви 

2008/50/ЄС; 

провести аналіз відповідності постів спостережень вимогам Директиви 
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2008/50/ЄС щодо параметрів, які вимірюються (особливо необхідно звернути 

увагу на те, що в Україні відсутні методики вимірів ТЧ2,5 та ТЧ10 та не 

здійснюється контроль та моніторинг вмісту цих речовин в атмосферному 

повітрі, а також не здійснюється моніторинг атмосферного повітря в частині 

озону), визначити необхідну кількість пунктів вимірювання озону; 

провести аналіз існуючого технічного оснащення постів спостереження з 

метою визначення необхідності переоснащення їх для забезпечення якості 

вимірів на відповідність вимогам Директив; 

провести аналіз існуючих методів вимірювання параметрів на 

відповідність вимогам Директив та визначити перелік методів вимірювання, які 

необхідно привести до вимог Директив; 

оцінити необхідний обсяг технічного та методичного забезпечення 

мережі в агломераціях для виконання спостережень за ТЧ2,5; ТЧ10 та озону. 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 – Перелік пріоритетних забруднювачів для оцінювання 

якості атмосферного повітря в зонах та агломераціях згідно Програми 

Гідромету 

Атмосферне повітря 

№ параметр режим  

відбору проб  

усереднення  суб’єкт фактичний 

режим 

відбору 

проб 

фактичне 

усереднен

ня 

1 2 3 4 5 6 7 

обов’язкові 

1 діоксид сірки протягом 24 год 1 год, доба, рік ДСНС 

(гідромет), 

МОЗ, місцеві 

органи 

самоврядува

ння 

2-4 рази на 

добу з 

тривалістю 

одного 

відбору 20 

хвилин 

місяць, рік 

2 діоксид азоту 

та оксиди азоту 

          

3 тверді частки 

РМ2,5 та РМ 10 

          

4 свинець           

5 бензол           

6 оксид вуглецю           

7 озон           

8 мишʼяк           

9 кадмій           

10 ртуть           

11 нікель           

12 ПАВ 

(бенз(а)пірен) 

          

рекомендовані вимірювання речовин-попередників озону 

1 окиси азоту 

(NО та NО2) 

          

2 етан           

3 етилен           

4 ацетилен           

5 пропан           

6 пропен           

7 н-бутан           

8 і-бутан           

9 1-бутен           

10 транс-2-бутен           

11 цис-2-бутен           

12 1,3-бутадієн           
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 

13 н-пентан           

14 і-пентан           

15 1-пентен           

16 2-пентен           

17 ізопрен           

18 н-гексан           

19 і-гексан           

20 н-гептан           

21 н-октан           

22 і-октан           

23 бензол           

24 толуол           

25 етилбензол           

26 м+п-ксилол           

27 о-ксилол           

28 1,2,4-

триметилбензол           

29 1,2,3-

триметилбензол           

30 1,3,5-

триметилбензол           

31 формальдегід           

32 загальна 

кількість 

вуглеводнів, які 

не відносяться 

до 

гомологічного 

ряду метану           
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ДОДАТОК Б 
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ДОДАТОК В 

 

Рецензія зовнішня 
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ДОДАТОК Г 

 

Рецензія внутрішня 
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