
Управління з питань екології та контролю за 

благоустроєм Хмельницкої міської ради



Проблеми, з якими стикнулися при розробці

Програми державного моніторингу у галузі

атмосферного повітря
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1. Нестача коштів для розробки Програми

2. Співпраця між відділами та іншими 

структурами - «носіями» інформації

3. Попередня оцінка якості повітря в 

агломерації

4. Мапа просторового розподілу концентрації

забруднювальних речовин

5. Чітке розуміння кількості та місць 

розташування пунктів спостережень 

6. Обмін досвідом з іншими містами в рамках 

розроблення програми



Нестача коштів для розробки
програми

• Оцінка реальної вартості розробки 
програми

• Закладення відповідних коштів

• Відсутність фахівців на локальному рівні



співпраця між відділами

Проблеми пов’язані зі збором інформації:

• Не зацікавленість у реальній співпраці 
щодо розробки Програми (наприклад, статистика  

запитувані дані  надає платно, інформацію щодо кількості 
автотранспорту прийшлось  отримувати через сервісний 

центр УМВС України, місцева служба УМВС відмовила)

• невідповідність даних від різних джерел
інформації

• Відсутність колегіальної відповідальності



попередня оцінка якості
повітря в агломерації

• Методи оцінювання (моделювання, 
інвентаризація викидів, прогнози, наукові
та дослідницькі) 

• Відсутність необхідних вимірювань (упродовж 

попередніх 5 років)

• Загострення уваги щодо речовин списку Б
(формальдегід)

• Невідповідність пунктів спостережень до 
встановлених норм (зношеність, відсутня охоронна 

зона)



мапа просторового розподілу
концентрації забруднювальних речовин

• Детальне вивчення розподілу 
концентрацій забруднювальних 
речовин уздовж вулиць міста (інформація 

МОЗ за декілька років - забруднення відсутнє)

• Отримання просторових данних від
програми моніторингу навколишнього
середовища та безпеки “Copernicus”

• Розробка мапи просторового розподілу за 
допомогою геоінформаційних систем                    
Просторова інтерполяція усереднених результатів спостережень за станом 
атмосферного повітря методом середньозважених відстаней з 
використанням додатку QGIS 



чітке розуміння кількості та місць
розташування пунктів спостережень

• Модернізувати чи встановлювати нові?

• На основі просторового розподілу 
планування розташування пунктів

• Необхідність мобільної лабораторії 
спостережень



Обмін досвідом в рамках розроблення
програми

• Екологічна ініціатива міст 

• Інтеграція отриманого досвіду на 
локальному рівні



ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОГРАМИ, отримані 
від  МІНДОВКІЛЛЯ

• Відсутня інформація щодо встановленого режиму 
оцінювання для деяких забруднюючих речовин, що 
визначені  в п.2 додатку 2

• водночас, в таблиці наведено інформацію про  
забруднювальні речовини, для яких не передбачено 
встановлення режимів оцінювання відповідно до Порядку 

• У таблиці рекомендовано наводити інформацію окремо    
для кожної забруднювальної речовини

• В розділі V графу «Орієнтовні обсяги фінансування» 
доповнити інформацією щодо фінансування запланованих 
заходів (зокрема, встановлення (доукомплектування) 
пунктів спостереження, придбання мобільної лабоаторії)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


