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Проведено аналіз адекватності діючої мережі стаціонарних постів спостережень за станом забруднення ат-

мосферного повітря у місті Кременчуці на основі значень середньорічних концентрацій основних забруднюва-

чів атмосферного повітря за останні п’ять років і з урахуванням просторових особливостей розташування дію-

чих постів спостережень. Встановлено, що діюча мережа постів спостережень не відображає достовірної інфо-

рмації про загальний стан забруднення атмосферного повітря в межах зони сельбищної забудови та не дає мож-

ливості чітко визначити внесок конкретних джерел забруднення у формування рівня екологічної небезпеки. 

Здійснено вибір місць розташування постів спостережень оновленої мережі моніторингу шляхом визначення 

діючих постів, які можуть увійти до оновленої системи спостережень, місця розташування «фонового» посту 

поза зонами активного антропогенного забруднення атмосферного повітря, встановлення місця розташування 

посту для контролю рівня забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом, визначення місць 

розташування постів, що мають відображати рівні забруднення атмосферного повітря на території зон сельби-

щної забудови міста. Запропоновано загальну схему розташування пунктів спостережень за станом забруднен-

ня атмосферного повітря оновленої системи екологічного моніторингу з обґрунтуванням місць розміщення 

відповідних стаціонарних постів. 

Ключові слова: екологічний моніторинг, атмосферне повітря, пост спостереження, забруднення, екологічна 

небезпека. 
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Проанализирована адекватность действующей сети стационарных постов наблюдений за состоянием загряз-

нения атмосферного воздуха в городе Кременчуге на основе значений среднегодовых концентраций основных 

загрязнителей атмосферного воздуха за последние пять лет и с учетом пространственных особенностей распо-

ложения действующих постов наблюдений. Установлено, что действующая сеть постов наблюдений не отража-

ет достоверной информации об общем состоянии загрязнения атмосферного воздуха в зоне селитебной за-

стройки города и не дает возможности четко определить вклад конкретных источников загрязнения в формиро-

вание уровня экологической опасности. Проведен выбор мест расположения постов наблюдений обновленной 

сети мониторинга путем выявления действующих постов, которые могут войти в обновленную систему наблю-

дений, определение местоположения «фонового» поста вне зон активного антропогенного загрязнения атмо-

сферного воздуха, установления местоположения поста для контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха 

автомобильным транспортом, определение мест расположения постов, которые должны отражать уровни за-

грязнения атмосферного воздуха на территории зон селитебной застройки города. Предложена общая схема 

расположения пунктов наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха обновленной системы 

экологического мониторинга с обоснованием мест размещения стационарных постов наблюдений. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, атмосферный воздух, пост наблюдения, загрязнение, эколо-
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Питання вдоскона-

лення системи державного екологічного моніторин-

гу стану атмосферного повітря останніми роками 

стає все актуальнішим з огляду на низку 

об’єктивних чинників. Узагальнений аналіз  існую-

чої системи з обґрунтованими напрямками її вдос-

коналення наведено у [1]. В Україні вимоги до орга-

нізації спостережень за станом атмосферного повіт-

ря та конкретно вибору стаціонарних точок відбору 

проб регламентовані низкою нормативних докумен-

тів:  

1) керівний документ РД 52.04.186-89 «Руковод-

ство по контролю загрязнения атмосферы» [2] ви-

значає принципи організації системи спостережень, 

які були реалізовані в існуючій державній системі 

моніторингу атмосферного повітря.  

2) «Методичні рекомендації з питань створення 

систем моніторингу довкілля регіонального рівня» 

[3].  

3) Директива 2008/50/ЄС європейського парла-

менту [4]. Зазначений документ є наслідком євроін-

теграційних процесів в Україні, є обов’язковим до 

імплементації за планом дій, є досвідом європейсь-

кої системи контролю якості атмосферного повітря 

населених пунктів.  

Аналіз наведених документів дозволяє зазначити 

наступне: застарілий, але діючий РД 52.04.186-89 не 

враховує вимог змін часу, індивідуальних особливо-

стей кожної міської агломерації для прийняття 

управлінських рішень, і найголовніше – спрямова-
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ний на контроль викидів, а не на забезпечення 

здоров’я населення в сельбищних зонах міських 

агломерацій, особливо техногенно навантажених. 

Методичні вказівки до розробки регіональних сис-

тем [3] не містять відповідей на питання організації 

адекватної системи спостережень на рівні міської 

агломерації та фактично повторюють вимоги керів-

ного документу. Директива ЄС є базовим докумен-

том, основною перевагою якого є спрямованість на 

захист саме здоров’я населення. Однак, враховуючи 

базовість вимог, варто зважати на те, що директива 

є настановним документом для організації систем 

спостережень, але без урахування всіх місцевих 

особливостей. До того ж директива не визначає 

вимоги до фізичних чинників впливу на довкілля. 

На підставі детального аналізу вище зазначених 

документів нами запропоновано універсальний ал-

горитм для визначення кількості стаціонарних пунк-

тів відбору проб, а також розроблено принципові 

схеми розташування постів спостережень у межах 

міських агломерацій [5]. Промислове місто Кремен-

чук є вдалим полігоном для проведення досліджень 

адекватності існуючої мережі пунктів спостережень 

за станом забруднення атмосферного повітря (ПСЗ) 

з огляду на сучасні вимоги базових європейських 

директивних документів.  

Таким чином метою роботи є здійснення аналізу 

адекватності діючої мережі ПСЗ у м. Кременчук й 

обґрунтування пропозицій щодо формування ефек-

тивної схеми розміщення стаціонарних постів спо-

стереження за станом атмосферного повітря.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Моніторинг стану атмосферного повітря в Кремен-

чуці здійснюється на стаціонарних постах Кремен-

чуцької лабораторії спостережень за станом забруд-

нення атмосферного повітря (ЛСЗА). 

За результатами роботи Кременчуцької ЛСЗА 

встановлено, що спостереження за забрудненням 

атмосферного повітря у м. Кременчуці відбувається 

на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ): 

 ПСЗ № 1 – вул. Молодіжна, 9; 

 ПСЗ № 2 – вул. 40-річчя Жовтня, 2; 

 ПСЗ № 4 – вул. Шевченка, 22/30; 

 ПСЗ № 5 – вул. І. Приходька, 89. 

За рік, у середньому, на ПСЗ відбирається 24000–

25000 проб атмосферного повітря та аналізується 

25000–30000 визначень, у тому числі основних інгре-

дієнтів – 11000–13000 проб, специфічних – 13000–

15000 проб. Оцінювання стану забруднення атмосфе-

рного повітря здійснюється шляхом порівняння з 

відповідними гранично допустимими концентрація-

ми (ГДК) речовин у повітрі населених пунктів. 

Визначаються 17 домішок у атмосферному пові-

трі м. Кременчука. Основні  – пил недиференційова-

ний за складом, ангідрид сірчистий (двооксид сір-

ки), оксид вуглецю, двооксид азоту. Специфічні – 

сульфати, сірководень, фенол, сажа, ненасичені 

вуглеводні, аміак, формальдегід та ін. Проби на 

визначення вмісту важких металів і бенз(а)пірену 

відбираються на двох постах міста (ПСЗ № 1 та ПСЗ 

№ 4). 

Схему розташування діючих ПСЗ Кременчуцької 

ЛСЗА наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Мережа діючих ПСЗ Кременчуцької 

ЛСЗА 

– ПСЗ Кременчуцької ЛСЗА 

 

 

Адекватність діючої мережі ПСЗ із точки зору 

можливості встановлення достовірних значень зага-

льного рівня забруднення атмосферного повітря у 

зонах сельбищної забудови нашого міста дослідже-

но в два етапи:  

– на основі значень середньорічних концентра-

цій основних забруднювачів атмосферного повітря 

на ПСЗ Кременчуцької ЛСЗА за останні 5 п’ять 

років; 

– за аналізом просторових особливостей роз-

ташування діючих ПСЗ із метою встановлення чин-

ників, що можуть негативно впливати як безпосере-

дньо на результати вимірювань так на використання 

цих результатів для продукування управлінських 

рішень. 

На першому етапі проаналізовано середньорічні 

значення концентрацій основних забруднюючих 

речовин за постами спостережень у м. Кременчуці 

за останні п’ять років. Кременчуцька ЛСЗА визна-

чає також наявність у повітрі й тяжких металів (за-

лізо, марганець, кадмій, мідь, свинець, хром і цинк), 

однак концентрація їх зовсім не значна, перевищен-

ня гранично допустимих концентрацій не спостері-

гається. 
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На основі наведених даних побудовані діаграми, 

за якими проведено аналіз динаміки змін середньо-

річних концентрацій зазначених забруднюючих 

речовин. Графічне відображення змін середньоріч-

них концентрацій представлено на рис. 2–7. 

 

 
Рисунок 2 – Динаміка змін середньорічних  

концентрацій пилу 

 

 
Рисунок 3 – Динаміка змін середньорічних  

концентрацій ангідриду сірчистого 

 

 
Рисунок 4 – Динаміка змін середньорічних  

концентрацій оксиду вуглецю 

 

 
Рисунок 5 – Динаміка змін середньорічних  

концентрацій оксидів азоту у перерахунку на NO2 

 

 
Рисунок 6 – Динаміка змін середньорічних  

концентрацій фенолу 

 

 
Рисунок 7 – Динаміка змін середньорічних  

концентрацій формальдегіду 

 

Аналіз наведених даних дозволяє зробити висно-

вок, що найбільший внесок у рівень забруднення 

атмосферного повітря міста Кременчука здійснюють 

викиди автомобільного транспорту (дані ПСЗ № 2), 

що з одного боку є позитивним моментом для ви-

значення загальної ситуації із рівнем забруднення 

атмосферного повітря на примагістральних терито-

ріях центральної частини міста, а з іншого боку, 

враховуючи, що практично всі підприємства 

пов’язані автомобільними шляхами, дає підстави 

промисловим об’єктам міста стверджувати, що вне-

сок їх підприємств у загальний рівень забруднення 

атмосферного повітря нижчий за рівень забруднен-

ня, що створюються автотранспортом, що не відпо-

відає дійсності. Також встановлено, що вимірюван-

ня концентрацій певних речовин здійснюється лише 

на окремих постах. 

Аналізуючи діаграми розподілу середньорічних 

концентрацій основних забруднюючих речовин за 

останні п’ять років можна стверджувати, що задача 

встановлення впливу конкретних чинників екологі-

чної небезпеки (викиди промислових об’єктів, вплив 

на рівень забруднення автомобільного транспорту) 

на загальний стан забруднення атмосферного повіт-

ря в місті за існуючих умов є складною для 

розв’язання. 

Так за середньорічними концентраціями пилу 

найбільші значення зафіксовані на ПСЗ №1, хоча 

теоретично це має бути ПСЗ №4 внаслідок його 

безпосереднього розташування майже на перехресті 

найбільш завантажених транспортних магістралей 

міста. За сірчистим ангідридом маємо більші зна-

чення на ПСЗ №4 та 5, хоча за логікою значні кон-

центрації мають спостерігатись на ПСЗ №1 внаслі-

док впливу об’єктів північного промислового вузла. 
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За монооксидом вуглецю значення з усіх ПСЗ май-

же однакові, однак не зрозуміло чому найнижчі 

значення фіксувались на ПСЗ №5 протягом усього 

періоду. За діоксидом азоту не зовсім зрозумілим є 

те, чому значення ПСЗ №5 в рази більші ніж на ПСЗ 

№1, натомість чітко прослідковується вплив викидів 

автотранспорту. За фенолом неможливо обґрунтува-

ти значні концентрації на ПСЗ №4, адже цей пост 

розташований поза межами зон активного забруд-

нення промислових підприємств, а у викидах автот-

ранспорту фенол відсутній. За формальдегідом зна-

чення концентрацій на усіх ПСЗ в одному діапазоні, 

що не є зрозумілим для ПСЗ 2,4,5.  

Отже можна зробити висновок, що жоден з дію-

чих ПСЗ в місті Кременчуці не дає можливості чітко 

зазначити внесок конкретних джерел забруднення у 

формування загального рівня екологічної небезпеки 

в зонах сельбищної забудови. 

На другому етапі досліджень, шляхом здійснен-

ня критичного аналізу, з урахуванням значень сере-

дньорічних концентрацій основних забруднюючих 

речовин на ПСЗ міста, визначимо недоліки існуючої 

системи моніторингу з точки зору місць розташу-

вання стаціонарних постів спостережень: 

1) пост № 1 (див. рис. 1) знаходиться на вулиці 

Молодіжній, 9. Пост розташований в зоні активного 

забруднення атмосферного повітря підприємствами 

Північного промислового вузла м. Кременчука. У 

той же час, пост розташований впритул до торцевої 

частини триповерхової будівлі жилого дому по вул. 

Молодіжній, 9. Таке розташування сприяє частко-

вому перекриттю доступу повітряних мас зі шкідли-

вими речовинами до місця відбору проб атмосфер-

ного повітря, що може позначитись на реальності 

результатів вимірювань у бік зменшення їх значень. 

Поряд розташовані автомобільні гаражі, де відбува-

ється постійний рух автотранспорту, що може впли-

вати на результати замірів. Отже стаціонарний ПСЗ 

№ 1 є важливим елементом системи спостережень, 

але внаслідок наявності чинників, що можуть впли-

вати негативно на об’єктивність даних, результати 

спостережень на даному ПСЗ варто дублювати шля-

хом створення додаткового ПСЗ у межах активної 

зони забруднення підприємствами Північного пром-

вузла Кременчука з урахуванням метеокліматичних 

особливостей розповсюдження домішок в атмосфе-

рному повітрі міста. 

2) Пост № 2 розміщений вулицею Лікаря Богаєв-

ського, 2, по-перше знаходиться в зоні активного 

руху автотранспорту: вул. Лікаря Богаєвського, 

Івана Мазепи та Проспекту Свободи, де відбуваєть-

ся інтенсивний потік автомобілів, по-друге, в зоні 

активного забруднення промислових підприємств, 

основним з яких є Завод «Дормаш». Отже, результа-

ти вимірювань концентрацій забруднюючих речо-

вин на даному ПСЗ не є об’єктивними а ні з точки 

зору встановлення внеску у рівень забруднення 

автомобільного транспорту, а ні з точки зору визна-

чення конкретного внеску у стан забруднення про-

мислових підприємств центральної частини нашого 

міста. 

3) Пост № 4 розміщений по вулиці Шевченко, 

22/30, знаходиться на відстані менш ніж 10 м від 

перехрестя вулиці Першотравневої та Шевченка, 

найбільш завантажених магістральних вулиць міста 

Кременчука, якими здійснюється рух переважної 

більшості маршрутного автотранспорту міста, роз-

вантаження мосту через р. Дніпро. До того ж, в усі 

дні тижня, окрім понеділка, інтенсивність руху ав-

тотранспорту на цій ділянці є найбільш значною в 

місті, що зумовлено розташуванням Центрального 

ринку м. Кременчука. Звичайно, таке розташування 

ПСЗ з огляду на об’єктивність даних є неприпусти-

мим через влив викидів автотранспорту. У той же 

час поточне розташування ПСЗ № 4 дозволяє ствер-

джувати, що на рівень забруднення атмосферного 

повітря, що фіксується на даному пості, вплив авто-

мобільного транспорту є визначальним практично 

на 100 %, що зумовлено відсутністю поряд із цим 

ПСЗ потужних промислових об’єктів. 

4) Пост № 5 вулиця Івана Приходька, 89, розта-

шований на майже відкритій місцевості, де відсутня 

багатоповерхова житлова забудова та активні авто-

мобільні магістралі. Таким чином, зважаючи на той 

факт, що пост розташований в зоні активного забру-

днення промислових об’єктів Крюківського проми-

слового вузла міста, дані вимірювань на цьому ПСЗ 

достатньо адекватно відображають ситуацію із за-

брудненням атмосферного повітря в сельбищній 

зоні південної частини міста. У той же час невідомо, 

чи враховує поточне розташування ПСЗ № 5 метеок-

ліматичних особливості нашого міста. 

Таким чином, за результатами аналізу встанов-

лено, що існуюча система розташування стаціонар-

них ПСЗ Кременчуцької ЛСЗА не є актуальною та 

такою, що дозволяє одержувати достовірні дані 

щодо стану забруднення атмосферного повітря в 

зонах сельбищної забудови та в цілому в 

м. Кременчуці. Це дає підстави необхідності прове-

дення подальших досліджень із обґрунтування місць 

розташування стаціонарних ПСЗ у нашому місті. 
Як було зазначено [5], однією з основних вимог 

під час обґрунтування місць розташування стаціо-

нарних постів спостережень мережі екологічного 

моніторингу атмосферного повітря є аналіз клімати-

чних умов поширення домішок у районі населеного 

пункту. 

Серед метеокліматичних умов, що мають вплив 

на процеси розповсюдження шкідливих домішок в 

атмосферному повітрі, зазначимо наступні: повто-

рюваність вітрів різних напрямів («роза вітрів») за 

результатами багаторічних спостережень; середньо-

річні значення швидкості вітру, кількості днів зі 

штилем, вологості, атмосферного тиску, кількості 

днів із метеоявищами, що перешкоджають процесам 

розсіювання (інверсія, тумани тощо). Аналізуючи 

зазначений перелік метеорологічних умов варто 

відзначити, що для вирішення питання розташуван-

ня стаціонарних постів контролю за станом атмос-

ферного повітря з урахуванням фізико-географічних 

(рівнинний рельєф місцевості з перепадами абсолю-

тних висот місцевості менше ніж 50 м/км) і метеок-

ліматичних (у цілому сталі значення середньорічно-

го та середньомісячного розподілу швидкостей віт-

ру, атмосферного тиску, частоти атмосферних явищ) 

визначальний вплив на вибір місця розташування 
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має «роза вітрів» для міста. При цьому варто також 

враховувати, що переважна кількість днів штилю 

припадає на період «травень–вересень», а також той 

факт, що викиди основних забруднювачів підприєм-

ствами міста Кременчука змінюються в опалюваль-

ний період. 

Нами проаналізовано статистичні значення по-

вторюваності вітру в середньому за рік і окремо для 

опалювального періоду для визначення на цій осно-

ві переважаючих напрямків розповсюдження домі-

шок. За результатами проведеного аналізу встанов-

лено переважаючі напрямки розсіювання забрудню-

вачів в атмосферному повітрі для міста Кременчука 

(рис. 8), що дозволяє обґрунтувати вибір місць роз-

ташування стаціонарних постів спостережень за 

станом забруднення атмосферного повітря з ураху-

ванням метеокліматичних умов нашого міста.  

 

 
 

Рисунок 8 – Переважаючі напрямки розсіювання 

 домішок в атмосферному повітрі 

 для міста Кременчука 

 

Остаточні результати вибору місць розташуван-

ня будуть залежати від специфіки розподілу зон 

активного забруднення атмосферного повітря осно-

вними промисловими підприємствами міста. 

Кількість ПСЗ оновленої мережі спостережень 

для м. Кременчук визначаємо на основі математич-

ного виразу (2.1) [5]. Задачу вибору місць розташу-

вання ПСЗ оновленої мережі спостережень 

розв’язано шляхом виконання наступних завдань: 

– визначення діючих ПСЗ, які можуть увійти до 

оновленої системи спостережень; 

– визначення місця розташування «фонового» 

ПСЗ у межах території міста поза зонами активного 

антропогенного забруднення атмосферного повітря; 

– встановлення місця розташування ПСЗ, що 

буде надавати дані щодо рівня забруднення атмос-

ферного повітря автомобільним транспортом поза 

зонами активного забруднення атмосферного повіт-

ря промисловими об’єктами; 

– визначення місць розташування ПСЗ, що ма-

ють відображати рівні забруднення атмосферного 

повітря на території зон сельбищної забудови міста. 

Наведемо результати розв’язання зазначених 

вище завдань. 

1. Проведений аналіз існуючої системи розта-

шування ПСЗ Кременчуцької ЛЗСА дозволяє виді-

лити місця розташування постів №№ 1 і 5 як такі, 

що достатньо достовірно відображають інформацію 

щодо рівня забруднення атмосферного повітря в 

зонах активного забруднення промислових підпри-

ємств Північного та Крюківського промислових 

вузлів міста, у тому числі з урахуванням метеоклі-

матичних особливостей м. Кременчука. 

2. Для визначення місця розташування «фоно-

вого» ПСЗ проведено орієнтовну оцінку розподілу 

зон активного забруднення атмосферного повітря 

найбільш потужними промисловими об’єктами 

міста. Згідно з п. 3.4.3 [2] «…Частіше слід проводи-

ти спостереження на відстанях 10–40 середніх висот 

труб від джерела, де особливо велика ймовірність 

появи максимуму концентрацій...». Для виконання 

завдань нашого дослідження, з урахуванням необ-

хідності встановлення орієнтовних максимальних 

розмірів зон можливого максимуму концентрацій, 

приймемо, що зона активного забруднення від про-

мислового об’єкта, що має висотні джерела викидів, 

розповсюджується на територію до 40 висот найви-

щого джерела викиду промислового підприємства. 

У табл. 1 приведені висоти найвищих джерел вики-

дів деяких промислових підприємств міста Кремен-

чука.  

 

Таблиця 1 – Найбільші висоти джерел викидів підприємств м. Кременчука 

Назва підприємства Висота джерела викиду, м 

ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» 26 

ПАТ «АВТОКРАЗ» 47 

ПАТ «Кременчуцький колісний завод» 60 

ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" 60 

ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» 80 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» 100 

ПАТ «Полтаваобленерго» (ТЕЦ) 180 

ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» 180 

 

Із метою визначення меж зон активного забруд-

нення використаємо значення висот, наведених у 

табл. 1, шляхом встановлення розмірів сферичних 

площ навколо промислових об’єктів і нанесення 

цих площ на карту міста:  

– підприємства Північного промвузла – висота 

джерела ТЕЦ – 180 м, розмір зони активного забру-

днення (ЗАЗ) – 7,2 км; 

– підприємства Крюківського промвузла – ви-

сота джерела Вагонобудівного заводу – 100 м, роз-

мір ЗАЗ – 4,0 км; 

– підприємства центральної частини міста – 

висота джерела заводу «Дормаш» – 26 м, розмір 

ЗАЗ – 1 км; 
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– підприємства Автозаводського промвузла – 

висота джерела викиду Кременчуцького колісного 

заводу – 60 м, розмір ЗАЗ – 2,4 км.  

Встановлені розміри ЗАЗ нанесено на карту міс-

та (рис. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Ситуаційна карта-схема з нанесенням 

орієнтовних ЗАЗ від основних промислових 

підприємств м. Кременчука 

– ЗАЗ, що створюється підприємствами Пів-

нічної промислової зони; 

– ЗАЗ, що створюється підприємствами 

центральної частини міста; 

– ЗАЗ, що створюється підприємствами 

Автозаводської промислової зони; 

– ЗАЗ, що створюється підприємствами 

Крюківської (південної) промислової зони; 

– пропозиція щодо місця розташування «фо-

нового» ПСЗ 

 

Аналіз орієнтовних ЗАЗ указує, що найбільш ві-

рогідним місцем розташування «фонового» ПСЗ є 

територія східної частини міста (район «Занасип»). 

У той же час цей район, по-перше, віддалений від 

інфраструктури міста, по-друге – на території цього 

району міста є достатня кількість різнопрофільних 

промислових підприємств незначної потужності. 

Тому місцем розташування «фонового» ПСЗ визна-

чимо територію Центрального парку відпочинку 

«Придніпровський», найбільш вірогідним місцем 

встановлення посту є початок центральної алеї 

парку. Це місце достатньо відкрите у напрямку 

переважаючи вітрів і розміщене поза ЗАЗ промис-

лових об’єктів, а також зон впливу викидів автот-

ранспорту. 

3. Як місце розташування ПСЗ, що буде нада-

вати дані щодо рівня забруднення атмосферного 

повітря автомобільним транспортом поза ЗАЗ про-

мислових об’єктів, пропонується використати місце 

розташування існуючого ПСЗ № 2 Кременчуцької 

ЛСЗА. 

4. Як ПСЗ, що мають відображати загальний 

рівень забруднення атмосферного повітря у зонах 

сельбищної забудови міста з урахуванням метеок-

ліматичних умов і впливу промислових об’єктів, 

приймемо такі: 

– ПСЗ, що має додатково відображати загаль-

ний стан забруднення атмосферного повітря в ЗАЗ 

підприємств Північного промвузла, повинен бути 

розміщений на території щільної сельбищної забу-

дови, але з урахуванням забезпечення належного 

«провітрювання» території. Пропонується розта-

шування ПСЗ на території новобудови комплексу 

дитячого садочку-школи по вул. Козацькій (Радян-

ської Армії). Таке розташування дозволить дублю-

вати та контролювати інформацію ПСЗ № 1 Кре-

менчуцької ЛСЗА в зоні сельбищної забудови на 

більш значній відстані від промвузла; 

– ПСЗ, що має відображати загальний стан за-

бруднення нагірної частини міста в ЗАЗ підпри-

ємств Автозаводського промвузла, пропонується 

розташувати на центральній алеї території рекреа-

ційної зони Парк «Миру» м. Кременчука. Приземні 

концентрації забруднюючих речовин завдяки тако-

му розташуванню будуть дещо знижені за рахунок 

остаточного впливу багатоповерхової забудови по 

вул. Миру. У той же час наявність підвищених 

значень концентрацій на цій території залежно від 

напрямку вітру буде чітко вказувати на промислове 

підприємство чи групу об’єктів, що мають перева-

жаючий внесок у формування рівня забруднення; 

– ПСЗ, що мають додатково відображати зага-

льний стан забруднення атмосферного повітря в 

ЗАЗ підприємств Крюківського промвузла, повинні 

бути розміщені на території щільної сельбищної 

забудови, але з урахуванням забезпечення належ-

ного «провітрювання» території. Пропонується 

обрати для цього територію сельбищної забудови у 

східному та у західному напрямках від групи підп-

риємств промвузла. 

З урахуванням існуючої нумерації діючих постів 

уведемо нову нумерацію ПСЗ як N′. Оновлена систе-

ма стаціонарних ПСЗ у м. Кременчуці буде у складі 

восьми постів спостережень. Загальна схема розташу-

вання ПСЗ оновленої системи екологічного моніто-

рингу атмосферного повітря наведена на рис. 10. 

Варто зазначити, що запропоновані у роботі мі-

сця розташування ПСЗ є теоретично обґрунтовани-

ми та орієнтовними, тобто такими, що визначені 

без урахування вимог до розташування ПСЗ у мік-

ромасштабі. Практична реалізація даних місць 

розташування має враховувати технічні вимоги до 

облаштування місць розміщення датчиків контро-

лю та повітрозабірників. 
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Рисунок 10 – Ситуаційна карта-схема 

м. Кременчука із нанесенням обґрунтованих місць 

розташування стаціонарних постів контролю  

за станом забруднення атмосферного повітря  

 – ПСЗ N′ – орієнтовне місце розташування 

посту 

 

ВИСНОВКИ. Проаналізовано адекватність дію-

чої мережі ПСЗ у м. Кременчуці у два етапи: 1) на 

основі значень середньорічних концентрацій осно-

вних забруднювачів атмосферного повітря на ПСЗ 

Кременчуцької ЛСЗА за останні п’ять років; 2) з 

урахуванням просторових особливостей розташу-

вання діючих ПСЗ із метою встановлення чинників, 

що можуть негативно впливати на точність резуль-

татів вимірювань. Встановлено,  що жоден із дію-

чих ПСЗ у місті Кременчуці не відображає достові-

рної інформації про загальний стан забруднення 

атмосферного повітря в межах зони сельбищної 

забудови та не дає можливості чітко визначити 

внесок конкретних джерел забруднення у форму-

вання рівня екологічної небезпеки. Задачу вибору 

місць розташування ПСЗ оновленої мережі спосте-

режень розв’язано шляхом виконання наступних 

завдань: визначення діючих ПСЗ, які можуть увійти 

до оновленої системи спостережень; визначення 

місця розташування «фонового» ПСЗ у межах те-

риторії міста поза зонами активного антропогенно-

го забруднення атмосферного повітря; встановлен-

ня місця розташування ПСЗ, що буде надавати дані 

стосовно рівня забруднення атмосферного повітря 

автомобільним транспортом; визначення місць 

розташування ПСЗ, що мають відображати рівні 

забруднення атмосферного повітря на території зон 

сельбищної забудови міста.  

На основі результатів розв’язання поставлених 

завдань запропоновано загальну схема розташу-

вання ПСЗ оновленої системи екологічного моніто-

рингу атмосферного повітря з обґрунтуванням 

місць розміщення стаціонарних ПСЗ.  

У подальших дослідженнях необхідним буде 

встановлення вимог до розташування ПСЗ у мікро-

масштабі та обґрунтоване визначення «фонових» 

ПСЗ для контролю фізичних чинників формування 

екологічної небезпеки. 
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THE ADEQUANCY OF THE EXISTING NETWORK AND JUSTIFICATION OF PROPOSALS FOR THE 

OF STATIONARY ATMOSPHERIC AIR STATE OBSERVATION POSTS LOCATION IN KREMENCHUK 

V. Bakharev, A. Marenych, M. Zhuravska 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: v.s.baharev@yandex.ua 

Purpose. The analysis of the existing network adequacy of the air pollution state observation stationary posts in the 

town of Kremenchug. Methodology. The analysis based on the values of average annual major air pollutants concentra-

tions over the last 5 years with taking into account spatial features of the existing monitoring stations location has been 

carried out. Results. It has been established that the existing network of observation posts does not reflect valid infor-

mation about general state of air pollution within the residential development zone and it does not allow to determine 

the contribution of specific pollution sources in the environmental risk level formation clearly. Originality. The selec-

tion of updated monitoring network observation posts location by identifying the existing posts has been committed, 

which can be included into the updated system of observations, determination of the post "background" location outside 

the areas of atmospheric air active anthropogenic pollution, establishing the post location to control the atmospheric air 

pollution level by motor transport, specification the location of posts must reflect the atmospheric air pollution level in 

the city residential development zone. Results. General layout of the updated atmospheric air ecological monitoring 

observation post system with the justification of air pollution state stationary observation posts location has been pro-

posed. References 5, tables 1, figures 10. 

Key words: environmental monitoring, atmospheric air observation post, air pollution, environmental hazard. 
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