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Група (А) Вміст у повітрі аерозолів та інших дрібнодисперсних твердих часток;

Група (В) Вміст у повітрі газоподібних забруднюючих речовин пріоритетного

переліку, визначеного ВООЗ (WHO-2021);

Група (С) Вміст у повітрі інших забруднюючих речовин з пріоритетного переліку,

який застосовується у практиці охорони атмосферного повітря від забруднення в

Україні (Перелік А та Перелік Б Додатоку 2 ПКМУ 827, Перелік речовин ПКМУ 1598)

Група (D) Параметри фізичних факторів, які впливають на якість та безпечність

повітря (зокрема параметри радіоактивності атмосферного повітря тощо).



UAQI для параметрів Групи (A) та (В)

Вміст у повітрі аерозолів та інших дрібнодисперсних твердих часток

Вміст у повітрі газоподібних забруднюючих речовин пріоритетного переліку, визначеного ВООЗ (WHO-2021)



UAQI для параметрів Групи (С)

«Вміст у повітрі інших забруднюючих речовин з пріоритетного переліку», який застосовується у 

практиці охорони атмосферного повітря від забруднення в Україні 

(Перелік А та Перелік Б Додатоку 2 ПКМУ 827, Перелік речовин ПКМУ 1598)



Потреба або запит Категорія користувачів
Перевірити категорію якості повітря у випадку 

змін, які фіксуються органами відчуття людини 

(туман, імла, смог, сторонній запах, задимлення 

тощо)

Загальна категорія населення

Перевірити інформацію та повідомлення про 

смог та отримати загальні настанови до дій
Загальна категорія населення

Перевірити інформацію про незадовільну якість 

повітря, яка поширюється у ЗМІ та соц. мережах
Загальна категорія населення

Дізнатися параметри мікроклімату

(температура атмосферного повітря)

Користувачі, які використовують 

станції громадського моніторингу в 

якості локальної метеостанції

Перевірити категорію якості повітря у випадку 

різноманітних рефлекторних реакцій організму

Уразливі та чутливі до забруднення 

категорії населення

Дізнатися про стан та якість повітря (зараз та у 

ретроспективі) для задоволення професійної 

потреби або інтересу

Фахівці широкого профілю, екологи-

дослідники, еко-активісти, 

журналісти та оглядачі

Основні потреби та запити споживачів інформації про стан та якість атмосферного повітря



Приклад реалізації

базової графічної моделі 

повідомлення про якість 

повітря

(назва станції, локація та дані 
про якість – випадкові)



Уразливі або чутливі до забруднення повітря групи населення 



Ключові повідомлення про якість повітря для населення (приклад, категорія ІІІ)



Послідовність визначення категорії якості повітря

Алгоритм визначення категорії якості повітря 

за основним правилом CR3



Правила визначення та уточнення категорії якості повтіря
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