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Моніторинг атмосфери здійснюється у відповідності із Законом України 

про охорону атмосферного повітря. Моніторинг атмосфери передбачає 

спостереження за забруднюючими речовинами, шкідливими фізичними 

впливами та оцінку змін природного середовища. Організація спостережень 

передбачає контроль за поширенням шкідливих домішок як в самій атмосфері, 

так і між елементами системи “атмосфера – гідросфера – літосфера – біосфера”. 

Збір інформації виконує служба, яка займається спостереженням і контролем, 

забезпечує спостереження за якістю атмосферного повітря в населених пунктах 

і територіях, розміщених поза зоною впливу конкретних джерел забруднення та 

здійснює спостереження і контроль за джерелами забруднення, викидами 

шкідливих речовин в атмосферу.  

Нагляд та оцінювання забруднення атмосферного повітря в містах 

України здійснюють за даними спостережень, які проводять у 54 містах на 166 

стаціонарних постах та на 2 станціях транскордонного переносу. 

Наступною важливою задачею є оцінка фактичного стану навколишнього 

середовища, яка поділяється на два етапи: 

- на першому етапі проводиться аналіз ефектів впливу різних факторів на 

довкілля, виявлення критичних факторів впливу на елементи біосфери. Цей 

етап оцінки називають якісною оцінкою; 

- на другому етапі – кількісна оцінка – ставить своєю задачею розрахунок, 

визначення допустимих навантажень на природну систему, цілий регіон з 

урахуванням екологічних, економічних та соціальних аспектів. Цей етап в 

значній мірі визначає стратегію регулювання якості довкілля. Але повністю 

оцінити стан навколишнього середовища можна тільки після порівняння 

виміряного показника з рекомендованим стандартом чи спеціально виробленим 

критерієм для визначення їхньої рівності або ступеня різниці. 

Діюча в Україні мережа спостережень за забрудненням атмосферного 

повітря охоплює пости ручного відбору проб повітря й автоматизовані системи 

спостережень та контролю оточуючого середовища (АСКОС). З постів ручного 

відбору проби для аналізу передають в хімічні лабораторії. 

Дотримання встановлених нормативів якості атмосферного повітря 

допомагає забезпечити сприятливу екологічну обстановку в даному районі 

відповідно до вимог закону України про охорону атмосферного повітря. 


