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АНОТАЦІЯ  

 

Надточій Л.М.  Вплив метеорологічних умов на формування рівня 

забруднення атмосферного повітря в промислових містах України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних 

наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, 

агрометеорологія.  – Український гідрометеорологічний інститут Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук 

України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ,  2020. 

Дисертацію присвячено аналізу сезонної і міжрічної мінливості 

концентрацій забруднюючих речовин та впливу метеорологічних умов на  

формування рівня забруднення атмосферного повітря у промислових містах 

України.  

Враховуючи сучасні кліматичні зміни, які впливають на перебіг 

процесів накопичення та виведення домішок із атмосфери та швидкі зміни  

антропогенного навантаження, існує потреба у перерахунку фонових 

концентрацій для міст України. Крім того, після підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом запроваджується 

прийняття європейських стандартів щодо якості атмосферного повітря. Тому 

для України на сьогодні є важливим узгодження положень державного 

законодавства із законодавством ЄС в сфері оцінки якості атмосферного 

повітря.   

Метою дослідження є встановлення закономірностей впливу 

метеорологічних умов на формування рівнів забруднення атмосферного 

повітря за сучасного промислового навантаження в містах України. 

Об’єктом дослідження є рівень забруднення атмосферного повітря в 

промислових містах України. 
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Предметом дослідження є закономірності змін концентрацій ЗР в 

атмосферному повітрі та впливу метеорологічних умов на формування рівня  

забруднення повітря у промислових містах України. 

Дослідження проводились на основі даних середньомісячних 

концентрацій забруднюючих речовин (пил, діоксид сірки, оксиду вуглецю, 

діоксид азоту, формальдегід) та метеорологічних характеристик (температура 

повітря, атмосферний тиск, відносна вологість повітря, дефіцит насичення, 

напрям та швидкість вітру, кількість днів з опадами, кількість днів з 

туманами, кількість днів зі швидкістю вітру 0–1 м/с та  >6 м/с) з архіву ЦГО 

ім. Бориса Срезневського за період 2000–2014 рр. За досліджуваний період 

використано дані щодо обсягів викидів у містах зі статистичних щорічників 

Державної служби статистики України та з регіональних доповідей про стан 

навколишнього середовища Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України. Для виділення на території України зон моніторингу 

атмосферного повітря для вжиття заходів щодо покращення його якості, 

згідно з нормативними документами ЄС, використовувались дані щодо 

обсягів викидів ЗР у містах, адміністративних районах та областях України; 

статистичні дані про кількість населення; дані концентрацій досліджуваних 

ЗР, а також бенз(а)пірену та важких металів за період 2010–2014рр. 

Визначено значущі сезонні коливання забруднюючих речовин та 

проаналізовано особливості розподілу їх характеристик: амплітуд, фаз, 

коефіцієнтів детермінації, середніх багаторічних значень. Встановлено, що 

поява сезонності умісту пилу в атмосфері спостерігається за умови 

збільшення повторюваності туманів. Для діоксиду сірки сезонні коливання у 

містах краще прослідковувались за умови використання твердого палива під 

час опалювального сезону. Визначено, що сезонні коливання оксиду вуглецю 

спостерігались тоді, коли викиди від стаціонарних джерел зменшувались, що 

може бути результатом посилення впливу емісії від лісових пожеж та 

спалювання сухостою під час сільськогосподарської діяльності у теплий 

період року. Досліджено, що чіткість прояву сезонних коливань діоксиду 
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азоту зростає під час зменшення концентрацій, тобто посилюється роль 

природних чинників і, крім того, відбувається зсув фаз в сторону теплого 

періоду. Прояв сезонності формальдегіду в містах не залежить від 

інтенсивності викидів та мінливості метеорологічних умов, а числові 

характеристики коливань у кожному місті різні, що свідчить про визначальну 

роль локальних умов у формуванні просторово-часового розподілу НСНО. 

Обчислено міжрічну мінливість забруднюючих речовин на основі 

залишків сезонного ходу. Виявлено, що міжрічна мінливість наявна для всіх 

забруднюючих речовин, і міжрічні варіації узгоджуються з відомими в науці 

квазіперіодичними коливаннями метеорологічних величин з періодами 

близько 2.0–3.7, 4.0–5.2 та 6.1–6.3 роки. Визначені також коливання з 

максимумом спектру близько 9.3 та 11.0 років, що показали статистичну 

значущість, проте довжина рядів спостережень не дозволяє стверджувати про 

надійність такої оцінки. Встановлено, що амплітуди значущих міжрічних 

коливань можуть досягати змін у 20–60% від середніх багаторічних значень. 

Отримані залишки сезонних та міжрічних коливань подібні до «білого шуму» 

на 89–99%, що вказує на високу точність проведених розрахунків. 

Виявлено залежність міжрічних коливань забруднюючих речовин із 

ключовими для їх накопичення та виведення метеорологічними 

характеристиками: пил із міжрічними змінами вологості, SO2 – вологості та 

вітру, СО – температури повітря та вітру, NO2 – вологості, HCHO –

температури повітря та атмосферного тиску. 

Отримано статистично надійні результати дослідження залежності змін 

концентрацій домішок в атмосфері під впливом різних метеорологічних 

характеристик за умови видалення залежності концентрацій від 

попереднього стану (авторегресійний аналіз 1-го порядку). Показано, що в 

середньому коефіцієнти авторегресії складають 0.72 для CO, 0.70 для SO2, 

0.69 для NO2, 0.66 для HCHO та 0.57 для пилу. Найвища залежність умісту 

від попереднього стану характерна для СО, що є результатом найдовшого  

перебування в атмосфері серед досліджуваних забруднюючих речовин. 
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 Розраховано моделі, які складаються з суми регресійної залежності від 

метеорологічних величин, авторегресійної частини та сезонного ходу. 

Загалом моделі характеризуються високими R
2
, найвищі

 
з яких досягають 

значення 0.89 для пилу, 0.87 для NO2 , 0.83 для SO2, 0.78 для CO та 0.69 для 

НСНО. В результаті дослідження у переважній більшості міст знайдено 

зв’язок ЗР із вітровими характеристиками, вологісними та температурою 

повітря. Виявлено, що уміст пилу залежить від вітрових характеристик та 

вологісних, SO2 – від вітру, температури та вологості повітря, СО – від 

вітрових, температурних умов та атмосферного тиску, NO2 – від 

характеристик вітру, температури повітря, вологості та атмосферного тиску, 

НСНО – від вітрових характеристик та атмосферного тиску. Згідно аналізу 

встановлено, що у середньому зміна швидкості вітру на 1–2 м/с зумовлює 

зміни концентрацій ЗР на 30–45%. Напрям вітру, а також складові вітру 

характеризуються локальним впливом на уміст домішок, що можливо 

дослідити з урахуванням взаємного розташування джерел емісії та постів 

спостережень. Визначено, що характеристики вологості проявляються як 

індикатори вологого осадження, збільшення яких призводить до зменшення 

концентрацій у середньому на 10–30%. Отримано, що температура повітря 

визначає швидкість перебігу хімічних реакцій для більш реактивних домішок 

та на 15–35% їх зміни в атмосфері. Виявлено залежність атмосферного тиску 

з СО, NO2 та HCHO, що є яскравим відображенням впливу синоптичних 

умов (при антициклональній погоді найчастіше спостерігається ясне небо, 

що збільшує надходження сонячної радіації до земної поверхні та сприяє 

швидшому руйнуванню домішок). 

Проведено розрахунки та аналіз метеорологічного потенціалу 

забруднення атмосфери і його складових. Визначено, що середні багаторічні  

значення МПЗА для території України варіюють в межах від 0.4 до 3.8. 

Встановлено, що складові МПЗА залежать від ряду умов, що часто роблять 

його непридатним для використання. В цілому, виявлено, що вплив 

характеристик вітру значно залежить від взаємного розташування постів 
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спостережень та джерел емісії, а точність їх вимірювання від ступеня 

закритості горизонту на метеорологічній станції. Детальний аналіз змін 

концентрацій ЗР за різних варіацій складових МПЗА показав 

неоднозначність результатів для різних міст під час врахування вітру 0–1 м/с 

та вітрів >6 м/с. Отримано, що тумани сприяють зменшенню умісту тих 

домішок в атмосфері, для яких вологе осадження є характерним механізмом 

виведення, тому використання туманів при розрахунку МПЗА суперечить 

реальним умовам. Підтверджено, що повторюваність опадів сприяє 

виведенню домішок із атмосфери, проте чіткість зв’язку в деяких містах 

може втрачатися через «точковість» випадання.  

  Проведений аналіз мінливості концентрацій ЗР, а також знайдені 

залежності такої мінливості від метеорологічних умов дозволять 

удосконалити мережу спостережень за забрудненням атмосферного повітря 

та здійснити правильне і об’єктивне виділення зон на території України, які 

будуть зручними як для цілей управління, так і моніторингу. Згідно плану 

імплементації Директив ЄС в Україні зазначено, що сучасна мережа 

спостережень за забрудненням атмосферного повітря потребує модернізації, 

для якої необхідно залучити нормативні документи ЄС. Згідно Директив ЄС, 

одним з основних елементів для функціонування мережі спостережень за 

забрудненням атмосферного повітря є зона. Тому, в роботі запропоновано 

виділити зони моніторингу якості атмосферного повітря на території 

України, враховуючи кількість і щільність населення, адміністративно-

територіальний поділ, промислове навантаження, концентрації 

забруднюючих речовин, фізико-географічні та метеорологічні умови. 

Перевірку правильності виділення зон реалізовано з використанням даних 

супутникового приладу TROPOMI супутника Sentinel–5P.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає  в тому, що: вперше  

встановлено особливості міжрічної квазіперіодичної мінливості 

забруднюючих речовин у атмосферному повітрі промислових міст на 

території України; визначено роль повторюваності туманів у посиленні 
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сезонної мінливості забруднюючих речовин у містах через інтенсифікацію 

процесів вологого осадження; визначено ступінь впливу окремих 

метеорологічних величин у процесах накопичення/виведення забруднюючих 

речовин у промислових містах на території України; виявлено 

невідповідність динаміки складових метеорологічного потенціалу 

забруднення атмосфери із формуванням вмісту забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі міст України; виділено зони моніторингу якості 

атмосферного повітря на території України з урахуванням метеорологічних 

характеристик та мінливості концентрацій ЗР. 

Основні наукові результати роботи пропонується використовувати при 

плануванні розвитку міста, зокрема розбудови нових житлових районів по 

відношенню до існуючих джерел викидів, розміщенні нових об’єктів 

промисловості, створенні планів управління якістю атмосферного повітря та 

ін. Результати досліджень можуть бути використані для створення 

статистичних прогностичних моделей умісту ЗР, верифікації та перевірки 

схем моделювання перенесення та хімічного перетворення  домішок.  

Отримані результати поглиблюють знання щодо особливостей 

динаміки ЗР у різних містах території України. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені у 

навчальні курси з фахової підготовки здобувачів вищої освіти різних 

кваліфікаційних рівнів вищих учбових закладів відповідного профілю, а 

також в освітньо–наукову програму підготовки аспірантів відповідного 

профілю в УкрГМІ ДСНС України та НАН України. 

Ключовi слова: сезонна мінливість, міжрічна мінливість, концентрації  

ЗР, метеорологічні умови, Директиви ЄС. 
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ABSTRACT 

Nadtochii L.M. The influence of meteorological conditions on the formation 

of atmospheric air pollution level in Ukrainian industrial cities. – Qualifying 

scientific work on the rights of a manuscript. 

The thesis for the degree of a candidate of geographical sciences in specialty 

11.00.09 – “Meteorology. Climatology. Agricultural Meteorology”. – Ukrainian 

Hydrometeorological Institute of the State Emergency Service of Ukraine and 

National Academy of the Sciences of Ukraine. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis is dedicated to the analyses of seasonal and inter-annual 

variability of pollutants and the influence of meteorological conditions on the 

formation of atmospheric air pollution levels in Ukrainian industrial cities. 

Urban background concentrations in Ukrainian cities needs recalculation, 

considering the rapid changes of anthropogenic load and current climate change 

which influence the accumulation and dispersion of pollutants. Moreover, the 

association agreement between Ukraine and the European Union claims an 

implementation of new European air quality standards. Hence, the forthcoming of 

Ukrainian legislation in accordance to the EU legislation is the important task for 

the atmospheric air quality management. 

The goal of the thesis is describing the influence of meteorological 

conditions on the formation of atmospheric pollution level under the anthroogenic 

load in Ukrainian industrial cities. 

The research object is the level of air pollution in Ukrainian industrial cities. 

The subject of the research is the changes of pollutnats’ content in the 

atmosphere and the influence of meteorological conditions on the pollution levels 

in Ukrainian industrial cities. 

The study was carried out using the monthly average concentrations of 

pollutants (dust, sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide and 

formaldehyde) and meteorological parameters (air temperature, atmospheric 

pressure, relative humidity, moisture deficit, wind speed and direction, number of 
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days with precipitation, fog, wind speed of 0–1 m/s and higher than 6 m/s) from 

the archives of Central Geophysical Observatory named after Boris Sreznevsky for 

the period of 2010–2014. For the research period, there were used the data of 

emissions in cities available at the State Statistic Service of Ukraine and the 

regional reports about environmental conditions available at the Ministry of 

Environment Protection and the Natural Resources of Ukraine. The establishment 

of air quality monitoring zones for Ukraine for the purpose of its improvement 

according the EU Directives, there were used emissions data in cities and 

Ukrainian administrative regions; statistical data of population; concentrations of 

previously mentioned species together with benzopyrene and heavy metals for the 

period of 2010–2014. 

The study analyze the significant seasonal variations of pollutants, its spatial 

distribution, amplitudes, phases, determination coefficients and average values. It 

was found that seasonality appears for dust after the increase of fog cases. The 

seasonal variations of sulfur dioxide in cities are better observed under the 

prevailing coal burning during the heating season. The seasonality of carbon 

monoxide amplifies in case of emission decrease from point sources. It might 

increase the sensitivity to emissions impact from wildfires and open burning 

during the warm period. The seasonal variations of nitrogen dioxide were better 

observed when concentrations decrease and natural factors of NO2 variations tend 

to be predominant. Moreover, the phase shifted from the cold to warm season. The 

seasonality of formaldehyde in cities does not depend on emissions changes and 

meteorological variability. The quantitative characteristics differ in cities which 

showed the crucial role of local conditions for the HCHO spatio-temporal 

distribution. 

The inter-annual variability of pollutants was computed based on the 

residuals of the seasonal variations. The study found that inter-annual variations 

are typical for all pollutants and they coincide with the well-known quasiperiodic 

changes of meteorological conditions, forming the periods of about 2.0–3.7, 4.0–

5.2 and 6.1–6.3 years. There are another significant spectral maxima of about 9.3 
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and 11.0 years, however, the length of time series is too low for reliable 

estimations. The amplitudes of significant inter-annual variations reach of about 

20–60% of usual average values. Residuals which do not contain seasonal and 

inter-annula variations are similar to the “white noise” on 89–99% which 

demonstrate the high accuracy of computations. 

The study finds dependence between pollutants’ inter-annual variations and 

meteorological variables which are crucial for the accumulation and dispersion. 

Dust highly correlates with the inter-annual humidity changes, SO2 – with wind 

and humidity, CO – with air temperature and wind, NO2 – with humidity, HCHO – 

with air temperature and atmospheric pressure. 

Statistically reliable results were obtained for the analyses of pollutants’ 

changes under the variety of meteorological conditions. These relation is better 

visible after computing the residuals of the first order autoregression, i.e no 

dependencies from the previous state are left in the time series. Mean 

autoregression coefficients reach of about 0.72 for CO, 0.70 for SO2, 0.69 for NO2, 

0.66 for HCHO and 0.57 for dust. The highest correlation observed for CO which 

has the longest lifetime in the atmosphere among the selected pollutants. 

The models, which describe the dependence of pollutants from the 

meteorological conditions, were created. They consist of the regression part with 

meterological variables, the autoregression part and the seasonality changes. 

Overall, the models have high determination coefficietns, which could reach 0.89 

for dust, 0.87 for NO2, 0.83 for SO2, 0.78 for CO and 0.69 for HCHO. The 

overwhelming majority of industrial cities have good dependence between 

pollutants’ content and wind, humidity and air temperature. Dust content mostly 

depends on wind and humidity, SO2 – wind, air temperature and humidity, CO – 

wind, air temperature and atmospheric pressutre, NO2 – wind, air temperature, 

humidity and atmospheric pressure, HCHO – wind and atmospherc pressure.  

The study found that wind speed changes by 1–2 m/s cause the pollutants’ 

content changes by 30–45%. Wind direction and wind components are 

characterized by local influences which could be research using the information 
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about the location of monitoring sites and the main emissions zones. Humidity 

changes represents the possibility to wet deposition. Humidity increase caused the 

decreasing of concentrations by 10–30%. Air temperature defines the speed of 

chemical reactions for more reactive pollutants and cause concentrations changes 

in the atmosphere by 15–35%. It was found the dependence of CO, NO2 and 

HCHO on the atmospheric pressure changes. It indicates the impact of the 

synoptical processes (anticyclonic conditions usually are cloudless which increase 

the solar radiation flux at the surface and cause more rapid decomposition of 

pollutants). 

The meteorological potential of atmospheric pollution was calculated and 

analyzed together with its components. The average values for the Ukrainian 

territory vary within 0.4–3.8. Particular components of the meteorological potential 

of pollution depends on a number of conditions which sometimes make it 

inapplicable. Overall, the wind speed components strongly depends on the location 

of the monitoring sites and the emission sources. Its accuracy decrease under the 

availability of high trees and buildings close to the weather stations. The detailed 

analysis of pollutants changes under different meteorological potential of pollution 

showed controversial results for cities when wind speed is of about 0 – 1 m/s or 

higher than 6 m/s. Fog impacts as the process of wet deposition for particular 

pollutants, hence it cannot be used as indicator of the concentration increase. The 

high frequency of precipitation also intensify wet deposition, however the relation 

could be slight in some cities due to its “point” occurrence. 

The findings of the study, in particular knowledge about the pollutants’ 

variations and meteorological impact, could improve the available monitoring 

network and provide the accurate zones establishment in Ukraine. As a result, the 

study presents the monitoring zones for air quality in Ukraine, which were 

established considering the amount and the density of population, administrative 

division, anthropogenic load, concetnrations, physic-geographical zones and 

meteorological conditions. The division of zones developed in the study was 
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checked using satellite measurements, in particular the data derived from the 

TROPOMI instrument on the board of the Sentinel-5P satellite. 

The scientific novelty includes the comprehensive analyses of pollutants’ 

inter-annual variability, quantitative estimation of meteorological influence on the 

background air pollution levels in Ukrainian industrial cities. It was found 

uncertainties in the components of the meteorological potential of pollution and its 

impact on different gradation of concentrations. The zones for the air quality 

monitoring and management were established for the Ukrinian territory 

considering meteorological characteristics and pollutants’ variability. 

The main scientific results are proposed for the usage in the urban planning 

and development, in particular for new residential areas according the main 

emissions sources, establishment of industrial objects, and air quality management. 

The results of the study could be used for the statistical modelling and 

prediction of air pollution levels, the validation of modelling schemes and the 

approximation of chemical transformations in the atmospheric air. New knowledge 

derived from the research deepen our understanding of pollutants’ dynamics in 

different Ukrainian cities. 

These materials could be implemented in the educational cources for 

graduate and postgraduate students in universities and the Ukrainian 

Hydrometeorological Institute of SESU and NASU. 

Keywords: seasonal variability, inter-annual variability, pollutants’ 

concentrations, meteorological conditions, EU Directives 
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ЗР – забруднююча речовина; 

PM – particle matter; 

ГДК – гранично допустима концентрація; 

ГДКс.д. – середньодобова гранично допустима концентрація; 

ГДКм.р. – максимально разова гранично допустима концентрація; 

ВМ – важкі метали; 

БД – база даних; 

МПЗА – метеорологічний потенціал забруднення атмосфери; 

ПЗА – потенціал забруднення атмосфери; 

VBA –Visual Basic for Aplication; 

Vz – зональна складова вітру; 

Vm – меридіональна складова вітру; 

ТЕЦ – теплова електроцентраль; 

ТЕС – теплова електростанція; 

ВП – верхній поріг оцінювання; 

НП – нижній поріг оцінювання; 

ГВ – гранична величина; 

ЦП – цільовий показник; 

БП – бенз(а)пірен; 

УкрГМІ – Український гідрометеорологічний інститут; 

ЦГО – центральна геофізична обсерваторія. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні кліматичні зміни суттєво вплинули на 

зміну різноманітних умов навколишнього природного середовища, в тому 

числі і на перебіг атмосферних процесів. Серед них значну роль для 

хімічного складу атмосферного повітря відіграють процеси накопичення та 

виведення домішок, які визначають не тільки часову та просторову динаміку 

забруднюючих речовин, але й шкідливість впливу на здоров’я людини. 

Урбанізація та швидкі зміни антропогенного навантаження ускладнюють 

дослідження впливу метеорологічних процесів на склад атмосферного 

повітря через постійну зміну емісії забруднюючих речовин. У результаті 

сукупної дії таких факторів постала потреба у перерахунку фонових 

концентрацій домішок для міст України, в тому числі і дослідження 

механізмів формування їх просторово-часового розподілу за змінних 

кліматичних умов та антропогенного навантаження. 

Крім того, після підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, запроваджується процес прийняття європейських 

стандартів щодо якості атмосферного повітря. Тому для України на сьогодні 

є важливим узгодження положень державного законодавства із 

законодавством ЄС в сфері оцінки якості атмосферного повітря, яке повинно 

базуватися з огляду на науково-обґрунтовані результати дослідження 

сучасного стану забруднення атмосферного повітря. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Наукові результати, які викладені у дисертаційному дослідженні, були 

отримані під час проведення досліджень у лабораторії моніторингу 

атмосферного повітря відділу моніторингу атмосфери Українського 

гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) ДСНС України та НАН України в 

рамках таких науково–дослідних робіт: №7/15 «Дослідження впливу 

метеорологічних параметрів на вміст та динаміку малих газових і 

аерозольних домішок атмосферного повітря над територією України» (ДР № 
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0115U002801, 2015–2017рр.); № 2/16 «Приведення нормативної бази 

існуючої системи спостережень за забрудненням атмосферного повітря у 

відповідність до вимог нормативних документів ЄС» (ДР № 0116U003216, 

2016–2018рр.); № 8/18 «Дослідження особливостей забруднення 

атмосферного повітря з урахуванням метеорологічних умов у містах України 

з нижчим за середній рівнем забруднення» (ДР № 0118U004429, 2018–

2020рр.).  

Мета дослідження: встановити закономірності впливу 

метеорологічних умов на формування рівнів забруднення атмосферного 

повітря за сучасного промислового навантаження в містах України. 

Для досягнення мети вирішувались такі завдання: 

• встановити особливості сезонних змін концентрацій ЗР у 

атмосферному повітрі промислових міст України; 

•  дослідити міжрічні зміни концентрацій ЗР у промислових містах 

України та виявити закономірності прояву міжрічних коливань; 

•  встановити зв’язки між метеорологічними величинами та вмістом 

домішок в умовах промислового навантаження міст України; 

•  дослідити метеорологічний потенціал забруднення атмосфери (МПЗА)  

на території України та вплив його окремих компонентів на рівень 

забруднення атмосферного повітря, оцінити доцільність використання даного 

показника на сучасному рівні досліджень; 

•  з урахуванням впливу метеорологічних характеристик встановити зони  

моніторингу якості атмосферного повітря на території України. 

Об’єктом дослідження є рівень забруднення атмосферного повітря в 

промислових містах України 

Предметом дослідження є закономірності змін концентрацій ЗР в 

атмосферному повітрі та впливу метеорологічних умов на формування рівня 

забруднення у промислових містах України. 
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Матеріали та методи дослідження. У дослідженнях використано 

середньомісячні дані концентрацій забруднюючих речовин (пил, діоксид 

сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід) та метеорологічних 

характеристик (температура повітря, атмосферний тиск, відносна вологість 

повітря, дефіцит насичення, напрям та швидкість вітру, кількість днів з 

опадами, кількість днів з туманами, кількість днів зі швидкістю вітру 0–1 м/с 

та  >6 м/с) з архіву ЦГО ім. Бориса Срезневського за період 2000–2014 рр. За 

досліджуваний період використано дані щодо обсягів викидів у містах зі 

статистичних щорічників України Державної служби статистики України та з 

регіональних доповідей про стан навколишнього середовища Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України. Для виділення на території 

України зон моніторингу атмосферного повітря для вжиття заходів щодо 

покращення його якості згідно з нормативними документами ЄС, 

використовувались дані щодо обсягів викидів ЗР у містах, адміністративних 

районах та областях України; статистичні дані про кількість населення – з 

Геопорталу адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку 

громад та територій України; дані концентрацій досліджуваних ЗР, а також 

бенз(а)пірену та важких металів з архіву ЦГО ім. Бориса Срезневського за 

період 2010–2014рр. Перевірку правильності виділення зон реалізовано з 

використанням даних приладу TROPOMI супутника Sentinel-5P за липень 

2018–червень 2020 рр. з просторовою роздільною здатністю 7х3.5 км. 

У роботі застосовано такі методи досліджень: гармонічний аналіз для 

розрахунку сезонних та міжрічних коливань, регресійний та авторегресійний 

аналізи для пошуку зв’язку концентрацій ЗР з метеорологічними 

величинами, ймовірнісні методи аналізу формування рівнів забруднення, 

обчислення трендів та аналіз їх ефективності для опису міжрічної мінливості 

виконано за методом найменших квадратів. Побудова карт здійснювалася з 

використанням програмних пакетів Surfer та QGIS. Автоматизація 

розрахунків та створення візуалізатора здійснена з використанням мови 

програмування VBA. 
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Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше: 

•  визначено роль повторюваності туманів у посиленні сезонної 

мінливості забруднюючих речовин у містах через інтенсифікацію процесів 

вологого осадження; 

•  встановлено особливості міжрічної квазіперіодичної мінливості 

забруднюючих речовин у атмосферному повітрі промислових міст на 

території України;  

•  визначено ступінь впливу окремих метеорологічних величин у 

процесах накопичення/виведення забруднюючих речовин у промислових 

містах на території України; 

•  виявлено невідповідність динаміки складових метеорологічного 

потенціалу забруднення атмосфери із формуванням вмісту забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі міст України;  

•  виділено зони моніторингу якості атмосферного повітря на території  

України з урахуванням метеорологічних характеристик та мінливості 

концентрацій ЗР. 

Удосконалено: 

• методику дослідження сезонної та міжрічної мінливості ЗР у 

атмосферному повітрі; 

• основні засади моніторингу якості атмосферного повітря згідно з 

нормативними документами ЄС. 

Набули подальшого розвитку: 

•  дослідження щодо сезонної мінливості та тенденцій зміни 

забруднюючих речовин в атмосфері промислових міст на території України; 

•  дослідження щодо залежності формування забруднення від 

метеорологічних умов та внеску окремих метеорологічних величин; 

•  дослідження метеорологічного потенціалу забруднення атмосфери, 

його складових частин.  
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Практичне значення одержаних результатів. 

Основні наукові результати роботи пропонується використовувати  під 

час планування розвитку міста, зокрема розбудови нових житлових районів 

по відношенню до існуючих джерел викидів, розміщення нових об’єктів 

промисловості, створенні планів управління якістю атмосферного повітря та  

для вирішення інших проектних завдань. 

Результати досліджень можуть бути використані для створення 

статистичних прогностичних моделей умісту ЗР, верифікації та перевірки 

схем моделювання перенесення та хімічного перетворення  домішок. 

Отримані результати поглиблюють знання про динаміку ЗР у різних 

містах на території України. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені у 

навчальні курси з фахової підготовки здобувачів вищої освіти різних 

кваліфікаційних рівнів вищих учбових закладів відповідного профілю, а 

також в освітньо-наукову програму підготовки аспірантів відповідного 

профілю в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та 

НАН України 

Особистий внесок здобувача.  

Визначення мети, постановка завдань дисертаційного дослідження, 

обговорення основних результатів та формулювання висновків здійснено 

разом з науковим керівником.  

Безпосередньо автором проведено пошук та аналіз літературних 

джерел за темою дисертації, розраховано характеристики сезонних і 

міжрічних коливань ЗР, здійснено аналіз їх розподілу. Автором виконано 

аналіз впливу метеорологічних величин на формування рівнів забруднення 

по кожному досліджуваному місту, проведено розрахунки метеорологічного 

потенціалу та його складових. Побудова карт, таблиць та графіків здійснена 

автором особисто. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок 

наведено в списку публікацій. 
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Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження, 

отримані під час написання дисертації, були представлені на: Міжнародній 

конференції «Проблеми гідрометеорологічного забезпечення господарської 

діяльності в умовах зміни клімату» (м. Мінськ, Білорусь, 2015 р.), 

Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Сучасний стан та якість 

навколишнього середовища окремих регіонів» (м. Одеса, 2016 р.), XIV 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених. Шевченківська весна-2016 (м. Київ, 2016 р.), Всеукраїнській 

конференції молодих учених» Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля 

в контексті екологічних викликів сьогодення» (м. Київ, 2016 р.), Першому 

Всеукраїнському гідрометеорологічному з’їзду з міжнародною участю» (м. 

Одеса, 2017 р.), Міжнародній конференції «Астрономія та фізика космосу в 

Київському університеті» (м. Київ, 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми наук про Землю: використання 

природних ресурсів та збереження навколишнього середовища» (м. Брест, 

2017 р.), Міжнародній конференції «Астрономія та фізика космосу в 

Київському університеті» (м. Київ, 2018 р.), Міжнародній науковій 

конференції молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля» (м. 

Одеса, 2018 р.), Міжнародній конференції, присвяченої 100-річчю 

Національної академії наук України «Географічна наука та освіта: від 

констатації до конструктивізму» (м. Київ, 2018 р.), ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, 

практика, освітні новації» (м. Ніжин, 2018 р.), Міжнародній конференції 

«Астрономія та фізика космосу в Київському університеті» (м. Київ, 2019 р.), 

VIII Міжнародній науковій конференції, присвяченій 10-річчю створення 

Гетьманського національного природного парку (м. Суми, 2019 р.), ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив кліматичних змін на 

просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» (м. 

Херсон, 2019 р.), Міжнародній конференції «Астрономія та фізика космосу в 

Київському університеті» (м. Київ, 2020 р.). Результати досліджень 
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представлялись та обговорювались на секціях метеорології та на засіданнях 

Вченої ради УкрГМІ.  

 Публікації. Результати досліджень опубліковано у 26 наукових 

працях, зокрема, 1 стаття у закордонному фаховому виданні, 5 статей у 

фахових наукових виданнях, рекомендованих МОН України (3 з яких 

входить дo міжнародних науково-метричних баз), 1 стаття у іншому виданні, 

19 публікацій в збірниках матеріалів і тез доповідей всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, переліку використаних літературних 

джерел (183 найменувань) та 6 додатків. В роботі наведено 90 рисунків та 11 

таблиць. Загальний обсяг складає 240 сторінок (у тому числі 37 сторінок 

додатків). Основний текст роботи викладено на 164 сторінках (5.9 д.а).  
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РОЗДІЛ 1 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО 

ПОВІТРЯ 

 

Близько 91% населення Землі проживає у місцях із незадовільною 

якістю атмосферного повітря. У результаті чого, щороку, від перевищення 

допустимих рівнів забруднення у світі помирає близько 4.2 млн. людей [177]. 

Найбільш гостро проблема забруднення атмосферного повітря постає у 

великих промислових містах, де людська діяльність є основною причиною 

емісії шкідливих домішок в атмосферне повітря. Сьогодні основними 

джерелами викидів у атмосферу є: згоряння палива у двигунах 

автотранспорту, генерування теплової та електроенергії, промисловість, 

автономне опалення житлових приміщень тощо [178]. 

В Україні, згідно PД 52.04.186-89 [72], забруднюючі речовини (ЗР), що 

надходять в атмосферу від природних і антропогенних джерел, поділяються 

на: 
 

 основні (пил (завислі речовини), діоксид сірки (SO2), діоксид азоту 

(NO2), оксид вуглецю (CO)); 

 специфічні (формальдегід (НСНО), фенол, бензо(а)пірен, хлористий та 

фтористий водень, сірководень, сірчана кислота, аміак, приземний озон 

тощо. 

Основні забруднюючі речовини визначаються в атмосферному повітрі 

промислових міст постійно, специфічні – в залежності від галузей 

виробництва у місті. Окрему групу речовин утворюють важкі метали (ВМ), 

до яких включають метали, перехідні метали, металоїди, лантаноїди та 

актиноїди [81].  В Україні Центральною геофізичною обсерваторією (ЦГО) 

імені Бориса Срезневського здійснюється контроль восьми ВМ: кадмій, 

марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк, залізо. Ртуть та миш’як в 

Україні не вимірюють, хоча вони є обов’язковими для вимірювання згідно 
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Директив ЄС [29]. Ртуть – дуже небезпечна речовина і її викиди  здатні  

переміщуватись на великі відстані. Миш‘як, кадмій та нікель, згідно останніх 

наукових досліджень, є генотоксичними речовинами з канцерогенним 

впливом на людину [29]. 

За класифікаціями ЗР, що сьогодні використовуються у міжнародній 

практиці [178], до основних домішок відносять: тверді частки різних фракцій 

(particle matter (PM2.5 та PM10)), діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю 

та приземний озон. У багатьох країнах досліджують постійно вміст РМ та їх 

джерела надходження [62, 109, 134], так як PM2.5, наприклад, є основним 

забруднювачем повітря у більшості великих міст [134, 137]. В Україні теж 

почали проводити подібні дослідження. Наприклад, в роботі [146] здійснено 

оціненку рівнів забруднення повітря в Україні РМ2.5 та РМ10. Концентрації 

РМ2.5 та РМ10 є обов’язковими для вимірювання згідно Директиви ЄС [30]. На 

мережі ЦГО імені Бориса Срезневського систематичні спостереження за  

вмістом РМ2.5 та РМ10 відсутні, а вимірюється загальна маса усього пилу [62, 

72]. Існують різні співвідношення умісту частинок PM2.5 та PM10 в загальній 

масі пилу, однак вони є наближеними [62, 168]. Проте, у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється регулярний 

моніторинг частинок РМ, автоматичною станцією, що працює у тестовому 

режимі [62].  

Всі шкідливі речовини  поділяються на 4 класи небезпеки [84, 93] : 

1 клас небезпеки–надзвичайно небезпечні; 

2 клас небезпеки–високо небезпечні; 

3 клас небезпеки–помірно небезпечні; 

4 клас небезпеки–мало небезпечні. 

Забруднення повітря може справляти негативний вплив на здоров’я 

людини та посилювати хронічні захворювання, що призводить до збільшення 

смертності [127, 144]. Зокрема, на сьогодні, вважається, що забруднення 

повітря є причиною 29% захворювань раку легень, 17% респіраторних 

захворювань, 25% ішемічної хвороби серця та 43% обструктивного 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393510580009X?via%3Dihub#!
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захворювання легень [178 – 180]. Це зумовило появу та встановлення 

гранично допустимих показників, що визначають співвідношення між 

безпечними концентраціями забруднюючих речовин та впливом на здоров’я 

людини з огляду на час перебування в умовах забруднення. В Україні, ще з 

часів Радянського Союзу, діють гранично допустимі концентрації (ГДК) для 

шкідливих речовин [72]. ГДК встановлені окремо для разових та добових 

концентрацій домішок і, відповідно, називаються ГДК максимально разова 

(м.р.) та ГДК середньодобова (с.д.). ГДКм.р. визначається шляхом 20-30-

хвилинного вимірювання домішки, ГДКс.д.– осереднене значення разових 

концентрацій.  До годин спостереженнь за концентраціями ЗР відносять такі 

терміни: 1:00, 7:00, 13:00, 19:00 година за місцевим часом (за повною 

програмою спостережень); 7:00, 13:00, 19:00 – за неповною програмою   

спостережень; 7:00, 13:00 – за скороченою програмою [72].  Також існує 

добова програма спостережень, що передбачає неперервні спостереження. У 

міжнародній практиці підхід до визначення граничних показників 

забруднення дещо інший і змінюється в залежності від країни [30]. Зокрема, в 

країнах ЄС використовуються граничні значення, верхні та нижні межі 

оцінювання тощо. Період осереднення також інший: наприклад, для СО – 8 

годин, SO2 – 24 години та 1 година, для  NO2 – 1 година та 1 рік; для РМ10 – 24 

години та 1 рік; для РМ2.5 – 1 рік і т.д [30]. 

Наразі в Україні відбувається процес імплементації Директив ЄС у 

сфері якості атмосферного повітря [2, 107]. Якість атмосферного повітря 

визначається рівнем його забруднення, що залежить від концентрацій ЗР, 

емісійних параметрів джерел викидів, впливу атмосферних процесів на 

перенесення й розсіювання ЗР та ландшафтних умов місцевості [3, 14, 143]. З 

метою розробки заходів щодо покращення якості атмосферного повітря 

необхідно визначати рівні забруднення повітря у конкретному місці, 

оцінювати негативний вплив та можливі наслідки. Проте, це стає 

надзвичайно складним завданням в умовах сукупної дії вище названих 

факторів, багато з яких справляють неоднозначний вплив.  
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1.1 Кількісні та якісні характеристики найбільш розповсюджених 

забруднюючих речовин   

 

Пил  – це сукупність завислих у повітрі дрібних, розміром до декількох 

десятків мікрометрів, твердих частинок різної природи [62, 117, 121]. Пил 

належить до 3 класу небезпеки [83, 93]. До антропогенних джерел викидів 

пилу належать: промислове виробництво, будівництво, автотранспорт, 

процеси спалювання вугілля та мазуту тощо [62]. До джерел пилу 

природного походження належать: виверження вулканів, вивітрювання, 

емісія від лісових пожеж [3, 62, 81]. Тривалість перебування у повітрі 

залежить від розміру частинок, наприклад, частинки розміром більше 10 мкм 

у середньому перебувають від кількох хвилин до доби. Тонко дисперсні 

тверді частки (розмір менше 1 мкм) можуть перебувати у нижніх шарах 

атмосфери 10–20 діб. Цього достатньо для їх поширення на велику відстань 

від джерела утворення [81]. Виведення пилу з атмосфери, в основному, 

відбувається шляхом вимивання опадами та за рахунок гравітаційного 

осадження [83, 131].  

Діоксид сірки – основний продукт окислення сірки й сірковмісних 

сполук [81]. Належить до 3 класу небезпеки [83, 93]. Від промислових 

джерел SO2 надходить у результаті спалювання палива на теплових 

електростанціях, у котельнях, від металургійних підприємств. Природні 

джерела – емісія сірководню та сірковмісних сполук з поверхні ґрунту і 

прибережних зон з подальшим їх окисленням до SO2 [2, 83]. Час перебування 

цієї домішки в атмосфері – до 10 діб.  Виведення сполук сірки відбувається з 

опадами та за рахунок сухого осадження [83].  

Серед основних забруднюючих речовин найбільше у повітря 

викидається оксиду вуглецю (чадний газ). Ця домішка у великій кількості 

надходить в атмосферне повітря з вихлопними газами автомобілів, викидами 

підприємств нафтової, нафтопереробної промисловості, чорної металургії, 

теплових електростанцій. Природними джерелами надходження є 
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фотохімічне окислення вуглеводнів, лісові та степові пожежі [3]. Тривалість 

перебування СО в атмосфері може досягати 4 місяців. Належить до 4 класу 

небезпеки [83, 93]. До основних процесів виведення СО з атмосфери  

належать реакція з гідроксильним радикалом ОН та поглинання ґрунтом [83]. 

Кінцевим продуктом окиснення вуглецю є вуглекислий газ (СО2). СО2 

належить до парникових газів та відіграє важливу роль у формуванні клімату 

Землі [83]. 

Діоксид азоту належить до високотоксичних газів і характеризується 

значними концентраціями у містах України з динамікою зростання їх рівнів. 

NO2 належить до 3 класу небезпеки [83, 93]. Основними антропогенними 

джерелами емісії є вихлопні гази автомобілів, викиди промислових 

підприємств та електростанцій, що у багатьох містах відіграють визначальну 

роль у динаміці NO2 [3, 11, 18, 151, 175]. Основними природними джерелами 

надходження NO2 в атмосферу є мікробіологічні процеси, що проходять у 

ґрунті, фотохімічне окислення аміаку і закису азоту в атмосфері, а також 

грозові розряди [3, 24, 83]. Тривалість перебування цієї домішки в атмосфері 

не перевищує тижня [83]. Виведення відбувається після ряду хімічних 

реакцій та утворення іонів NO3 шляхом вологого осадження. У подальшому з 

NO3 утворюється азотна кислота, яка добре розчинна та, в основному, 

виводиться з атмосфери з дощем та снігом [83].  

Серед токсичних речовин в атмосферному повітрі особливе місце має 

формальдегід, що належить до 2 класу небезпеки [25, 83]. Всі специфічні 

домішки, в основному, потрапляють у повітря від антропогенних джерел 

емісії. Антропогенними джерелами викидів формальдегіду є підприємства 

хімічної, нафтохімічної, деревообробної, целюлозно-паперової 

промисловості, виробництво пластмаси, штучних смол, фарб, лаків, 

органічний синтез та інші [3, 36]. У великих містах, в останні роки, основним 

джерелом забруднення атмосферного повітря є автотранспорт, вихлопні гази 

якого містять високі концентрації формальдегіду, що утворюються за 

неповного згоряння рідкого палива [3, 21, 25, 81, 97]. Важлива роль в 
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утворенні формальдегіду належить також фотохімічним реакціям. До 

природних джерел викидів НСНО відносяться лісові пожежі та виділення 

тваринами, виділення рослинністю, вулканічні гази [79]. Час перебування 

формальдегіду в атмосфері визначається процесами фоторозкладу, 

взаємодією з реакційно здатними частинками, інтенсивністю сонячної 

радіації і може суттєво відрізнятися як в різні сезони, так і періоди доби [79]. 

Значне зменшення вмісту цієї ЗР в повітрі відбувається у зимовий період та 

після опадів [11, 41, 42]. Виведення формальдегіду відбувається за 

допомогою процесів вологого і сухого осадження та поглинання ґрунтом. 

Слід відмітити, що у фоновій (незабрудненій) атмосфері концентрації ЗР 

визначаються лише природними джерелами [79].  

Кожна із розглянутих домішок характеризується різноманітністю 

джерел емісії. Деякі з цих джерел діють постійно, деякі залежать від 

сезонного та добового ходу. Таким чином, за однакового метеорологічного 

впливу може спостерігатися різна динаміка умісту домішок. Час перебування 

ЗР в атмосфері різний та залежить не тільки від характеристик самої 

домішки, а й від метеорологічних умов. У результаті, вплив різноманітних 

атмосферних процесів визначає перебіг численних хімічних трансформацій 

ЗР та процеси переносу результатів таких хімічних перетворень. Це 

зумовлює складність аналізу й моделювання умісту домішок в повітрі, та 

потребує оновлення знань щодо впливу метеорологічних умов на якість 

атмосферного повітря [63]. 

 

1.2  Основні напрямки дослідження рівнів забруднення атмосферного 

повітря 

 

Рівень забруднення атмосферного повітря у містах, окрім викидів від 

стаціонарних і пересувних джерел, значною мірою залежить від 

метеорологічних умов [3, 61, 81, 89]. Ця залежність не чітка та визначається 

особливостями спільного впливу джерел викидів (їх потужністю та 



36 

розташуванням), ландшафтом та мікрокліматичними умовами місцевості. 

Такий вплив не завжди є однозначним, що ускладнює встановлення зв’язків 

між метеорологічними умовами та концентраціями домішок [61, 63]. Тому 

вплив метеорологічних характеристик на рівень забруднення потрібно 

вивчати у кожному місті окремо [63].  

Звичайно, короткострокове прогнозування стану забруднення 

атмосферного повітря у містах не може бути здійснене лише на знаннях 

щодо зв’язку середніх концентрацій ЗР із повторюваністю певних 

метеорологічних характеристик та змін кліматичних особливостей території 

[63]. Проте, така інформація є вкрай необхідною для оцінки ймовірності 

повторюваності екстремальних перевищень допустимих рівнів забруднення 

та під час планування розвитку міста [17, 30, 63, 147, 160], зокрема:  

 розміщення нових об’єктів промисловості; 

 розбудови нових житлових районів відносно існуючих джерел емісії; 

 створення планів управління якістю атмосферного повітря, тощо.  

В Україні питанням впливу метеорологічних характеристик на 

формування рівнів забруднення повітря в містах займаються вчені 

Українського гідрометеорологічного інституту (Дячук В.А, Кіптенко Є.М., 

Баштаннік М.П., Козленко Т.В. та ін.) [3, 31, 43, 44], Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Сніжко С.І., Шевченко 

О.Г., Затула В.І. та ін.) [33, 34, 80, 81, 95], Одеського державного 

екологічного університету (Лоєва І.Д., Полетаєва Л.М. та ін.) [39, 40, 54, 55, 

69].  Значний внесок в дослідження цього питання зробили  Берлянд  М.Є. та 

Безугла Е.Ю. [10 – 13], так як першими почали досліджувати забруднення 

повітря міст Радянського Союзу.  

Проте, на різних часових масштабах роль антропогенних джерел емісії 

та вклад метеорологічних умов у загальну динаміку ЗР суттєво відрізняється. 

Це, в свою чергу, ускладнює дослідження впливу метеорологічних 

характеристик на рівень забруднення атмосферного повітря. Наприклад, 

вплив вітру на концентрацію домішки в часових масштабах доби може 

http://odeku.edu.ua/
http://odeku.edu.ua/
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характеризуватися різним ефектом у порівнянні із впливом у межах часового 

масштабу кількох десятирічь, за якого відбулися зміни вітрового режиму 

території. Таким чином, знайдені залежності для короткотермінових процесів 

не завжди спостерігаються для довготермінових, що потребує аналізу 

мінливості ЗР для різних часових масштабів. 

 

1.2.1 Дослідження мінливості забруднюючих речовин різних часових 

масштабів. Мінливість забруднюючих речовин характеризується 

коливаннями: добовими, тижневими, сезонними та міжрічними. При цьому, 

зі збільшенням часового масштабу, для якого проводиться аналіз, 

ускладнюється визначення механізмів формування мінливості [63].  

Для РМ, SO2, CO та NO2 знайдені добові коливання з періодами 12 

годин і 24 [63, 170]. Суттєві добові коливання характерні й приземному озону 

[161]. Крім того, максимальні концентрації приземного озону в вихідні дні 

перевищують концентрації у будні [111, 119, 145]. Доведено, що в 

формуванні коливань ЗР близьких до тижневих переважаючу роль відіграють 

погодні умови (зокрема зміна синоптичних процесів) [63, 183].  

Механізми формування сезонності SO2 і NO2 залишаються недостатньо 

вивченими та суттєво відрізняються у різних регіонах [24, 63, 73, 81, 83, 149, 

162, 173]. Сезонність СО у приземному шарі залежить від антропогенних 

викидів [63]. У вільній тропосфері на формування сезонності СО 

визначальну роль вносить великомасштабне перенесення повітря [63]. Крім 

того, в роботах [63, 132, 171] знайдені зміщення максимальних значень 

концентрацій між вільною тропосферою та граничним шаром. Сезонна 

мінливість НСНО залежить від: місцевих метеорологічних умов, впливу 

рельєфу, перемішування повітря у граничному шарі атмосфери, адвекції 

повітря відносно до джерел викидів тощо [63, 136]. Проведений аналіз 

забруднення повітря НСНО у теплий та холодний періоди року [16, 136] 

показав перевищення в теплий період.  
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Міжрічні зміни концентрацій домішок пов’язані із мінливістю 

загальних метеорологічних умов або зi змiнами окремих процесів, які 

визначають умови накопичення, виведення та  хімічних трансформацій ЗР 

[63, 99, 138, 141, 155, 159, 182]. У першому випадку мінливість ЗР буде 

узгоджуватися з набором метеорологічних характеристик на визначених 

часових масштабах [63, 141]. У другому випадку зв’язок буде проявлятися 

лише з окремими параметрами або фізико-хімічними процесами [99, 155, 

159].  

Вченими, що досліджують мінливість ЗР, встановлено деякі 

закономірності. Так, наприклад, у роботах [63, 101, 102] встановлено, що 

міжрічні зміни нітрогеновмістних та сульфуровмісних сполук, пов’язаних із 

механізмами вологого осадження складають до 20% та сухого – до 9%. 

Розвиток знань щодо взаємодії хімічного складу атмосферного повітря з 

кліматичними змінами зумовив появу наукового напрямку – хімічна 

кліматологія [63, 147]. Розвиток хімічної кліматології є відносно новим 

напрямком досліджень, в якому значна увага приділена парниковим газам, як 

можливої причини кліматичних змін, та забрудненню атмосферного повітря, 

що прямим чином впливає на якість життя населення [63].  

 Тісна взаємодія фізичної та хімічної систем зумовлює важливість 

довготермінового прогнозу вмісту ЗР [63, 147]. Для отримання видимого 

ефекту стратегії розвитку та зменшення викидів ЗР потребують багатьох 

років ефективних дій. Особливо актуальними, в глобальному плані, є 

дослідження зв’язків ЗР із метеорологічними величинами на значних часових 

інтервалах: атмосферний аерозоль – сонячна радіація і температура повітря, 

хімічні реакції – хмарність, концентрації газових складових – вологість 

повітря, вологе осадження – опади, осідання ЗР – характеристики вітру [63, 

135, 147].  

 

 



39 

1.2.2 Сучасні уявлення про загальні механізми впливу метеорологічних 

умов на динаміку забруднюючих речовин.  Аналіз впливу метеорологічних 

характеристик на рівень забруднення повітря необхідно проводити окремо за 

кожною характеристикою, враховуючи природні умови території та за 

загальним станом атмосфери у певний момент часу [63]. Так як на рівень ЗР 

можуть здійснювати вплив кілька метеорологічних характеристик одночасно, 

то набір характеристик для аналізу визначається конретною синоптичною 

ситуацією. Так, наприклад, баричні системи з низьким атмосферним тиском 

характеризуються значною хмарністю з опадами та  високою швидкістю 

вітру [63]. Такі баричні системи сприяють зменшенню концентрацій 

домішок: швидкі вітри розсіюють ЗР, а хмарність перешкоджає проникненню 

прямої сонячної радіації та зменшує інтенсивність фотохімічних реакцій [63, 

100, 126, 147, 160]. Баричним системам з високим тиском властиві менші 

швидкості вітру, безхмарне небо та низхідні рухи повітря. Саме у таких 

системах значну роль у формуванні рівня забрудення в приземному шарі 

атмосфери відіграють низхідні рухи повітря [63]. Незначна швидкість вітру 

сприяє накопиченню домішок, а більша кількість сонячного випромінювання 

за безхмарного неба сприяє перебігу фотохімічних реакцій з утворенням 

фотохімічного смогу [63, 100, 126, 147].  

Таким чином, повторюваність певних баричних утворень визначає 

загальну сприятливість метеорологічних умов території до накопичення ЗР 

[63].  Проте, значну роль відіграють джерела викидів (їх інтенсивність та 

розташування). Тому, для правильної оцінки рівнів забруднення території ЗР, 

особливо у великих містах, необхідно аналізувати джерела викидів та вплив 

кожної метеорологічної величини окремо [63]. 

Вплив вітрових характеристик. Вітрові характеристики вносять 

найбільший вклад у динаміку рівня забруднення атмосферного повітря [63]. 

У міських умовах вплив вітру на вміст ЗР потрібно розглядати обов’язково з 

огляду на розташування джерел емісії, їх висоту та інтенсивність [31, 63, 135, 

160]. При цьому, вітрові характеристики можуть здійснювати неоднозначний 
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вплив. Наприклад, сильні вітри здатні як пришвидшувати процеси 

розсіювання ЗР в атмосфері, так і за значних швидкостей вітру може 

збільшуватися кількість ґрунтового пилу та інших видів аерозолю, які здатні 

підніматися вітром у повітря [63, 126]. При слабкому вітрі збільшується роль 

вертикальних потоків у граничному шарі атмосфери [13, 63, 135]. У такому 

разі рівень забруднення буде залежати і від характеристик самої домішки [63, 

100, 147].  

На сучасному етапі досліджень, за умови наявності повної інформації 

про джерела викидів, забудову, швидкість та напрям вітру, рельєф, можливе 

застосування моделей, які здатні точно описувати розповсюдження ЗР [63, 

105, 106].  Аналізуючи вплив вітру на значних часових інтервалах основними 

факторами є мінливість характеристик вітру та тривалість дії джерел викидів 

[13, 63]. В цьому випадку аналіз здійснюється на осереднених даних, у 

результаті чого перелік факторів, що призводять до формування рівня 

забруднення розширюється [63]. Тобто зі збільшенням часового проміжку 

ускладнюється аналіз впливу певних метеорологічних характеристик, що 

формують рівень забруднення повітря [63, 160].  

На сьогодні, актуальними є дослідження впливу місцевої циркуляції на 

формування рівнів забруднення повітря у містах. В роботах [63, 126, 135, 

139] знайдено відмінності у зміні концентрацій ЗР, що пов’язані з місцевою 

циркуляцією, зокрема бризом та гірсько-долинними вітрами. Основний 

вплив справляє перенесення місцевими вітрами первинних ЗР від джерел 

викидів,  з утворенням вторинних ЗР на певній відстані від таких джерел [63]. 

Таким чином, високі концентрації вторинних ЗР можуть формуватися у 

різних районах міста, навіть за відсутності у цих районах джерел емісії.  

Вплив температурних характеристик атмосфери. Наступними 

факторами, що визначають умови накопичення ЗР та швидкість перебігу 

хімічних реакцій є температура повітря та термічна стратифікація атмосфери 

[63]. Необхідно розглядати два механізми: один з яких спостерігається при 

постійній дії сонячного випромінювання та за відсутностості хмарності, 



41 

інший – за умов радіаційного охолодження. В першому випадку, прогрівання 

приземного шару буде зменшувати його стабільність, зумовлюючи 

конвекцію та підняття домішки разом із повітрям. Тобто, рівень забруднення 

буде визначатися впливом температури та вітру [63]. В другому випадку, в 

приземному шарі, можуть формуватися температурні інверсії, що сприяють 

накопиченню ЗР [17, 63, 124, 126, 135, 137, 160]. Проте сучасні дослідження 

впливу інверсій на забруднення повітря вказують на залежність від природи 

інверсій [63]. При радіаційних інверсіях спостерігається підвищення 

концентрацій первинних речовин: NOx, CO аерозолів. [63] При морських 

інверсіях та тих, що утворилися на гірських схилах, рівень забруднення 

повітря визнатиметься джерелами викидів ЗР (їх місцем розташування та 

висотою) [63]. При фронтальних інверсіях переважає роль процесів 

розсіювання ЗР [63, 126, 135]. 

Прогрівання урбанізованих територій відбувається швидше, що сприяє 

формуванню міських островів тепла [63, 106, 126].  

Вплив вологісних характеристик. Вплив вологості повітря на рівень 

забруднення визначається, в першу чергу, через інтенсивність вологого 

осадження [63, 135, 139, 147]. Вологе осадження - це комплексний процес, 

який складається з таких механізмів: захоплення домішок хмарними 

елементами, виведення через тумани та випадання опадів [63]. Моделювання 

вологого осадження є надзвичайно складним завданням та досі прямі виміри 

інтенсивності вологого осадження можуть давати кращі результати [63, 147]. 

Тому, вивчення залежностей вологості повітря із концентраціями ЗР 

потребують вивчення фактичного матеріалу на основі прямих вимірів [63].  

Незважаючи на значну увагу до опису впливу окремих 

метеорологічних явищ та атмосферних процесів, часто роблять акцент на 

доцільності використання комплексних характеристик, зокрема такі вчені як: 

Берлянд М.Є., Безугла Е.Ю., Селегей Т.С., Крюкова С.В., Переведенцев Ю.П.   

[10, 50, 53, 67, 78]. В Україні особливої популярності набув показник 

метеорологічного потенціалу забруднення атмосфери (МПЗА), що являє 
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собою відношення метеорологічних величин, які сприяють накопиченню 

домішок (слабкі вітри та тумани), до величин, що сприяють їх видаленню та 

перенесенню за межі міста (сильні вітри та опади). Вперше цей показник був 

запропонований та розглядався у роботах Селегей Т.С. [78]. Багато 

дослідників використовують цей показник досі, проте, з огляду на те, що 

змінюються показники клімату [1, 88, 90, 91], умови розташування 

метеостанцій і т.д., подальше його застосування є невиправданим. МПЗА є 

аналогом ПЗА (потенціал забруднення атмосфери), розроблений та 

викладений в роботах Безуглої Е. Ю [10, 12]. Вона вперше у 80-х роках ХХ 

століття провела районування території СРСР по ПЗА і запропонувала 5 зон 

небезпеки, розподіливши їх за метеорологічними умовами [10, 12]. В останні 

роки в Україні здійснено оцінку метеорологічного потенціалу по окремих 

областях [22, 35], проаналізовано загальну роль метеорологічного потенціалу 

у формуванні забруднення атмосфери [96] та представлено результати 

самоочищення атмосфери у різних регіонах України [58 – 59].  

На сьогодні маловивченими залишаються питання залежності вмісту 

ЗР від стрімких змін кліматичних умов, зокрема вітрового режиму території. 

Збільшення повторюваності штилю та сильного вітру визначатимуть зміну 

сприятливості умов розсіювання та накопичення ЗР [63]. Незважаючи на 

велику кількість досліджень за кордоном, в Україні недостатньо вивчено 

вплив місцевих вітрів на формування загального фонового забруднення міст 

[63]. Зв’язок між забрудненням повітря та метеорологічними 

характеристиками можуть мати суттєві відмінності у містах поблизу 

Карпатських гір та прибережних районів [4, 39, 43–45, 63].    

 Для оцінки небезпечності природних умов території до накопичення ЗР 

часто використовуються коефіцієнти, що характеризують ступені 

розсіювання ЗР та залежність від термічної стратифікації [17, 50]. 

Обчислення подібних коефіцієнтів виконуються для окремих фізико-

географічних районів та потребують детального попереднього аналізу 
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середніх характеристик забруднення разом із залежністю від кліматичних 

умов території [63].  

 Середні показники рівня забруднення міста є важливими для  

планування та експлуатації енергетичних об’єктів промисловості [63]. Для 

цього обчислюють значення фонових концентрацій кожного окремого міста. 

Ці показники враховують залежність від вітру. Більш того, для визначення 

висоти труби будь-якого промислового об’єкту рекомендовано 

використовувати осереднені концентрації по місту з огляду на швидкість та 

напрям вітру, перерахованих на висоту 100 м. [17, 63]. Враховуючи сучасні 

кліматичні зміни та мінливість вітрового режиму території [49], існує 

потреба у перерахунку таких показників фонових концентрацій для 

найбільших міст України, що можливо виконати тільки на основі отримання 

оновленої інформації щодо зв’язку рівня забруднення кожного окремого 

міста із характеристиками вітру [63]. 

Знання про мінливість концентрацій домішок та їх залежності від 

метеорологічних  характеристик є важливим для створення планів у сфері 

оцінки якості атмосферного повітря [63]. На сьогодні, для України, важливим 

є прийняття нормативних документів ЄС, що забезпечить більш стале 

управління якістю атмосферного повітря та сприятиме зниженню 

забруднення. 

 

1.3 Аналіз нормативних документів для оцінки якості атмосферного 

повітря в Україні та країнах Європи 

 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною з одного боку та 

Європейським Союзом з іншого потребує впровадження європейських 

стандартів щодо якості атмосферного повітря. Принципові положення з 

управління якістю атмосферного повітря Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (стосовно всіх деталей розробки стратегії моніторингу) деталізовано 

в Директивах ЄС, починаючи з 1996 р. [2]. Крім того, постановою Кабінету 
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Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 затверджено план 

імплементації Директив 2004/107/ЄС та 2008/50/ЄС. Згідно з цими 

директивами одними з базових елементів управління якістю атмосферного 

повітря є зони [123]. Чітких правил щодо поділу території на зони в 

Директивах ЄС не надається, тому кожна країна здійснює поділ своєї 

території за власним підходом [2].   

Проаналізувавши роботи іноземних вчених виявлено, що більшість 

європейських країн при визначенні кордонів зон використовували 

адміністративний підхід (наприклад, Польща, Великобританія та ін) [2, 103, 

104, 116]. У Польщі зони виділяли по воєводствах і всього було виділено 46 

зон [129, 130]. У Норвегії основним критерієм при виділенні зон стали 

показники забруднення атмосферного повітря [2]. У країнах, невеликих за 

площею, зазвичай, також виділяється значна кількість зон. Лише у випадку, 

якщо на території країни майже відсутня промисловість і поля концентрацій 

ЗР однорідні, тоді виділяється 1 – 2 зони (Чорногорія, Латвія, Кіпр, Мальта 

тощо) [103, 104]. У таких країнах як Франція, Німеччина та Іспанія, за 

площею, природними умовами та промисловістю зіставних з Україною, було 

виділено 41, 76 та 107 зон відповідно. У Грузії при виділенні зон враховували 

адміністративний поділ,  густоту населення, клімат, рельєф та промислове 

навантаження [2, 130].  

В Україні найбільша кількість робіт, що стосується європейських 

нормативів щодо якості атмосферного повітря, присвячена дослідженню 

юридичних аспектів [15, 18, 52]. В роботах Турос О.І., Петросян А.А., 

Черненко Л.М., Ананьєва О.В. [68, 84, 85] увагу приділено наближенню до 

вимог Директив ЄС щодо якості атмосферного повітря в галузі охорони 

здоров’я [2]. Проте роботи, пов’язані з приведенням української 

вимірювальної мережі до європейських стандартів, малочисельні і 

вузькоспеціалізовані. Лише в роботі Дячука В.А. та Баштаннік М.П. [86] 

комплексно досліджено характеристики забруднення атмосферного повітря 

на прикладі міста Києва та можливість переходу на міжнародні стандарти. 
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Клебановою Н.С. [51] було здійснено спробу оцінити якість атмосферного 

повітря м. Київ згідно Директив ЄС. На даний момент, у науковій літературі 

не висвітлено можливості переходу української мережі спостережень за 

забрудненням атмосферного повітря на міжнародні стандарти. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз літературних джерел показав, що в сучасний період 

дослідження механізмів впливу метеорологічних умов  на внутрішньорічну 

та міжрічну динаміку ЗР спрямовані на вирішення прикладних завдань 

довготермінового планування розвитку території. Фундаментальні 

дослідження направлені переважно на вивчення великомасштабного 

перенесення, впливу локальної циркуляції та покращенні модельних схем 

вологого осадження. Вивчення ж сезонної та міжрічної мінливості ЗР при 

цьому стає потужним додатковим інструментом до розуміння умов 

накопичення та виведення домішок в атмосферу. 

В розділі проаналізовано літературні джерела, що стосуються вивчення 

формування рівнів забруднення атмосферного повітря та впливу 

метеорологічних умов. Недостатньо вивченими залишаються питання 

залежності концентрацій ЗР та фонового забруднення міст від кліматичних 

змін. Також, незважаючи на велику кількість досліджень за кордоном, в 

Україні недостатньо уваги приділено вивченню впливу місцевих вітрів на 

формування загального фонового забруднення міст, адже, знайдені 

залежності зв’язку забруднення із метеорологічними величинами можуть 

мати суттєві відмінності у містах прибережних територій та розташованих 

поблизу Карпатських гір.    

 Інформація про осереднені показники забруднення міста є 

обов’язковою під час планування та експлуатації, наприклад, енергетичних 

об’єктів промисловості. Для цього обчислюють значення фонових 

концентрацій для кожного окремого міста. Враховуючи сучасні кліматичні 
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зміни, існує потреба у перерахунку таких показників фонових концентрацій 

для найбільших міст України, що можливо виконати тільки на основі 

отримання оновленої інформації. 

Досліджено міжнародний досвід приведення національних мереж 

спостережень за якістю атмосферного повітря до стандартів ЄС.  Визначено, 

що єдиного підходу до поділу території на зони не існує, і різні країни 

користувались різними принципами поділу своїх територій.  

 

          Результати досліджень, описаних у розділі 1 опубліковано в працях [2, 

63]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Матеріали досліджень 

 

Вихідними даними є щомісячні значення концентрацій, осереднені для 

міста в цілому, за результатами наземних спостережень ЦГО імені Бориса 

Срезневського. Для дослідження обрано всі основні домішки (пил, SO2, CO, 

NO2) та одну специфічну – HCHO. В дослідженнях використано результати 

спостережень за НСНО, вимірювання якого не є обов’язковим згідно 

Директив ЄС, але за останніми дослідженнями, його емісія в повітря 

посилюється у зв’язку зі збільшенням кількості автотранспорту [93].  

Необхідно відмітити, що кожна з обраних речовин є унікальною, 

наприклад:  

 Пил– єдина домішка, яка дає інформацію про аерозоль в атмосфері за 

даними наземних спостережень державної мережі. 

 SO2 – показник забруднення повітря від стаціонарних джерел (особливо  

теплових електростанцій, котелень, металургійних підприємств). 

 CO – один з основних індикаторів по визначенню викидів від процесу  

горіння. Після ряду хімічних реакцій кінцевим продуктом окиснення 

вуглецю є вуглекислий газ (CO2), що належить до парникових газів.  

 NO2 – хороший індикатор якості повітря, він є обов’язковим для 

вимірювання в усіх країнах світу. У містах України ця домішка 

характеризується значними концентраціями в атмосферному повітрі з 

динамікою зростання їх рівнів. 

 HCHO обрано для дослідження у зв’язку з його пріоритетністю під час  

аналізу якості атмосферного повітря. Вважається найбільшим канцерогеном  

серед усіх небезпечних для здоров’я забруднюючих речовин у атмосферному  
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повітрі [118, 150]. Також через низку хімічних реакцій формальдегід 

визначає вміст приземного озону у повітрі, який в Україні не вимірюють 

[142].  

Станом на 2014 рік спостереження за забрудненням повітря 

проводилися у 53 містах України, проте, на даний момент, кількість таких 

міст зменшилася до 39 у зв’язку з окупацією частини території України та 

закриттям окремих станцій. Враховуючи цей факт, було використано дані з 

2000 до 2014 роки. 15-річний період вибірки дозволяє провести аналіз 

внутрішньорічних та міжрічних коливань концентрацій, зрозуміти сучасний 

стан забруднення атмосфери великих міст на території України, зберігаючи 

однотипність та цілісність вибірок усіх регіонів.  

Для проведення досліджень обрано 30 міст на території України, які 

підпадають під наступні умови: по–перше, обрані міста мають охоплювати 

всі регіони країни для детального аналізу впливу метеорологічних умов на 

рівні забруднення в різних регіонах, по–друге, для аналізу відмінності 

сезонної та міжрічної мінливості у містах з різним антропогенним 

навантаженням половина обраних міст мають високі або дуже високі рівні 

забруднення, інша половина – низькі чи підвищені (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1 Міста України, обрані для дослідження 
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Міста, які обрані для дослідження за рівнем забруднення атмосферного 

повітря, визначені згідно «Щорічників стану забруднення атмосферного 

повітря на території України за даними державної системи спостережень 

гідрометслужби», які знаходяться в архівах ЦГО ім. Б.Срезневського [97]. На 

першому етапі роботи проведено загальне порівняння концентрацій ЗР з 

ГДКс.д. Взагалі, розрізняють максимально разові та середньодобові ГДК. 

Значення їх величин для забруднюючих домішок в атмосферному повітрі 

наведені в таблиці 2.1 [93].  

Таблиця 2.1 

Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі 

Найменування 

Речовини 

Величина максимально 

разової ГДКм.р., мг/м
3
 

Величина середньодобової 

ГДКс.д., мг/м
3
 

Пил (завислі речовини) 0.5 0.15 

Діоксид сірки 0.5 0.05 

Оксид вуглецю 5.0 3.0 

Діоксид азоту 0.20 0.04 

Формальдегід 0.035 0.003 

 

У вигляді електронної книги Microsoft Excel створено базу даних 

концентрацій ЗР, де кожен аркуш відповідає окремому місту. Рядками в базі 

даних є дата (місяць, рік), стовпчиками – назви домішок (рис.2.2).  

 

Рис. 2.2 Електронна база даних місячних концентрацій ЗР 
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Також розроблено програмні засоби для автоматизації розрахунків та  

візуалізації результатів на основі згаданої вище бази даних.  

 

2.2 Методика обчислення сезонної та міжрічної мінливості 

забруднюючих речовин 

 

Для розуміння динаміки умісту ЗР в атмосферному повітрі було 

проведено аналіз сезонної мінливості, трендів та міжрічної мінливості за 

допомогою статистичних методів дослідження. Визначення сезонної 

мінливості та обчислення середніх багаторічних значень можна проводити 

різними методами [38, 148, 174], кожен з яких має як переваги, так і 

недоліки. В роботі застосовано гармонічний аналіз, оскільки він не тільки 

дозволяє визначити період коливань, а і отримати характеристики 

коливального процесу. Більш того, середні багаторічні значення, що 

обчислюють з використанням амплітуд та фаз гармонік, дозволяють 

корегувати ті середні значення, які обчислені за меншою кількістю 

показників (відповідно покращуючи статистичну надійність отриманих 

результатів). Тому саме такий вид аналізу використано для обчислення та 

виокремлення високочастотної складової –сезонного ходу та низькочастотної 

складової – міжрічних коливань. 

Визначення сезонних коливань проведено за першими п’ятьма 

гармоніками з основним періодом 1 рік:  

                                 



N

n

ninnі tAХХ
1

)cos(                           (2. 1) 

де  іХ – обчислене значення за конкретний місяць it , n – номер значущої 

гармоніки ( N – загальна кількість значущих гармонік); Х – середнє значення, 

An – амплітуда гармоніки; n – частота гармоніки ( nn T 2 ; nT – період 

гармоніки);  n  – фаза гармоніки. 

Таким чином, друга гармоніка дорівнювала півроку, третя – приблизно 

120 днів і т.д. Враховуючи дискретність часового ряду, частота Найквіста 
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відповідає двом місяцям [23], тому останньою гармонікою є п’ята, період 

якої трохи більший за 2 місяці. 

До характеристик гармоніки, які визначались, належать амплітуда та 

фаза, що розраховані за формулами 2.2 – 2.3 [23]: 

 

               
;22

nnn bаА 
                                                               (2.2) 

                        

; 
n

n
n

b

a
arctg

                                                           (2.3) 

де аn  та bn –коефіцієнти Фур’є.
 

Амплітуда показує найбільше відхилення характеристики від 

середнього значення за конкретний період. Фаза характеризує час настання 

максимуму в даному періоді [23]. 

У зв’язку з тим, що у рядах ЗР інколи спостерігаються пропуски, 

використання класичного підходу до проведення гармонічного аналізу 

неможливе через неможливість класичного обчислення коефіцієнтів Фур’є. 

Альтернативним підходом до обчислень є використання методу найменших 

квадратів (множинний регресійний аналіз) для апроксимації коефіцієнтів 

Фур’є, де незалежною змінною є часовий ряд концентрації забруднюючої 

речовини, а залежними–часові ряди виразів  та . 

Регресійний аналіз здійснювався за допомогою Microsoft Excel з 

використанням функції «LINEST». Висновок про значущість гармоніки 

зроблено за коефіцієнтом Стьюдента з 95%-им рівнем забезпеченості 

результатів [19, 56, 66]. Коефіцієнт Стьюдента розраховувався за вбудованою 

функцією Excel (TDIST), де вказується число ступенів свободи та кількість 

хвостів розподілу (1 – односторонній розподіл, 2 – двосторонній розподіл). 

Висновки про наявність/відсутність сезонного ходу робилися за 

критерієм Фішера (F), але з урахуванням значення коефіцієнту детермінації 

(R
2
). У випадку R

2
<0.5 сезонні коливання вважалися слабкими або 

відсутніми. 
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Для здійснення вище описаних обчислень створені модулі мовою 

програмування VBA, вбудованою у середовище Microsoft Excel, що 

дозволило автоматизувати більшість розрахунків.  

Визначена сезонна (високочастотна) складова часових рядів дозволяє 

перейти до обчислення та аналізу трендів і міжрічної мінливості. Для 

побудови трендів високочастотна компонента обов’язково повинна бути 

видалена із рядів. Для цього обчислено залишки сезонної мінливості шляхом 

видалення змодельованих для кожного місяця сезонних показників з 

початкових рядів. Тренди обчислено з використанням функції «LINEST», що 

дозволила отримати величину тренду, коефіцієнти детермінації (R
2
, 

характеризує вклад тренду в загальну дисперсію часового ряду) та 

статистику Фішера (що відображає статистичну значущість величини 

тренду). Тренд – це функція f(t), що описує середнє значення змінної, яка 

аналізується в залежності від часу (t) її спостереження [70]. 

Міжрічні варіації було проаналізовано вже після видалення 

високочастотної та трендової складової для уникнення хибних значущостей 

на крайніх ділянках спектру коливань. Міжрічні коливання обчислено з 

використанням формули (2.1), але для отримання детального спектру 

проаналізовано 130 рівномірно розподілених коливань різних періодів (від 2 

до 15 років) з виокремленням лише першої гармоніки періоду. 

Після обчислення характеристик усіх коливань проводився пошук 

коливання з найвищим значенням коефіцієнту детермінації і здійснювалась 

перевірка його на значущість. Модель конкретного коливання (обчислена 

гармоніка визначеної частоти) для періоду спостережень створювалась за 

умови його значущості, що дозволило врахувати та позбутися його впливу на 

динаміку залишків сезонного ходу ЗР. Залишки моделі  міжрічних коливань 

обчислювались таким же чином, як і залишки сезонного ходу. Тобто, від 

значень залишків сезонного ходу, за якими проведено обчислення міжрічних 

коливань, віднімалися значення змодельованого коливання. Таким чином 

відбувався перехід до нових залишків, у яких відсутні виявлені 
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періодичності. Це дозволяє провести пошук нових значущих коливань та 

гарантує, що виявлене коливання більше не створює внесок у динаміку ЗР. 

Даний процес продовжувався до тих пір, поки коливання з найбільшим 

коефіцієнтом детермінації стане незначущим, тобто не будуть виявлені усі 

міжрічні коливання, що разом із трендом та сезонною мінливістю являють 

собою детерміновану частину часового ряду ЗР. 

Загальна схема, за якою здійснювались розрахунки міжрічних коливань 

наведена на рис. 2.3: 

 

Рис. 2.3 Схема створення моделі міжрічних коливань ЗР 

 

В результаті отримано набір значущих коливань, сума яких дає модель 

міжрічних коливань. Відношення дисперсії обчислених змодельованих 

значень до дисперсії залишків сезонного ходу з видаленими трендами являє 

собою коефіцієнт детермінації моделі міжрічних коливань, який вказує на 

внесок міжрічної мінливості в динаміку забруднюючих речовин. 

Часовий ряд вважається дослідженим тоді, коли виокремлено усі 

значущі коливання та трендову складову, а залишки детермінованої частини 

вказують на подібність до «білого шуму» [28, 57, 92]. Перевірку на 

подібність до «білого шуму» можна здійснювати шляхом аналізу деяких 

особливостей, що характерні саме для такого процесу: відсутність 
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автокореляційних залежностей, рівномірний розподіл енергії спектру за 

частотою тощо. У роботі вирішено перевірити на подібність розподілу 

енергії спектру залишків без високочастотної, трендової та низькочастотної 

складових, до енергії спектру «білого шуму». Якщо інтегральна величина 

енергії спектру коливань (від більш високочастотних до низькочастотних) 

збільшується рівномірно, тоді усі компоненти часового ряду виділені 

правильно і у часовому ряді не залишилося детермінованої частини. Якщо 

існують відхилення від рівномірного збільшення – легко обчислюється 

величина відхилення від ідеального розподілу «білого шуму». Тобто, 

інтегральний показник порівнюється з прямою лінією (трендом), енергії 

спектру коливань, що починається від 0 функції. Коефіцієнт детермінації, 

виражений у %, показує рівень подібності до «білого шуму». 

Для візуалізації результатів розрахунків сезонних коливань, міжрічних 

коливань та «білого шуму» за допомогою мови програмування VBA створено 

візуалізатор (рис. 2.4), який виводить на екран графіки сезонного та 

міжрічного ходу, а також періодограму залишків за обраним містом і 

домішкою. 

 

Рис. 2.4 Інтерфейс візуалізатора періодограми залишків, сезонних та 

міжрічних коливань 
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Інтерфейс  візуалізатора складається з таких частин: 

1. Випадаючий список «Тип графіка». 

2. Список «Місто».  

3. Список «Забруднюючі речовини». 

4. Кнопка «Завантажити». 

Kористувач у формі вибирає тип графіка, який необхідно побудувати, 

потім обирає місто та домішку. Одразу, після обрання всіх трьох параметрів, 

автоматично будується графік і виводиться на екран (рис 2.5).  

 

Рис. 2.5 Приклад роботи візуалізатора періодограми залишків, сезонних та 

міжрічних коливань 

 

Натиснувши кнопку «Завантажити», можна завантажити отриманий 

графік на комп’ютер в обрану папку в .gif форматі. На рис 2.5 для прикладу 

представлено програму в процесі роботи (обране місто – Київ, домішка – 

NO2, тип графіка – періодограма залишків).  
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2.3 Методика дослідження впливу метеорологічних характеристик 

на концентрації домішок 

 

 Для того, щоб зрозуміти яким чином впливають ті чи інші 

метеорологічні параметри на забруднення міста, необхідно розуміти умови 

розташування джерел викидів, постів спостережень та метеостанцій. Тому 

для роботи  створено інтерактивну карту в середовищі Google My Maps, на 

якій представлено пости спостережень за забрудненням атмосферного 

повітря по кожному місту (на карті позначено жовтим кольором), основні 

стаціонарні джерела викидів (синій колір) та метеостанції (червоний колір), 

рис.2.6.  

Інформацію про основні стаціонарні джерела викидів взято з 

регіональних доповідей про стан навколишнього середовища [71].  

 

Рис. 2.6 Карта-схема розташування постів спостережень, стаціонарних 

джерел викидів та метеостанцій у містах України 
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Для дослідження зв’язку між концентраціями ЗР та метеорологічними 

умовами аналізувались такі параметри: 

 температура повітря; 

 відносна вологість; 

 дефіцит насичення; 

 атмосферний тиск; 

 напрям вітру; 

 швидкість вітру; 

 зональна складова вітру; 

 меридіональна складова вітру. 

Всі представлені вище параметри осереднені за місяць, а сам ряд 

охоплює період 2000–2014 рр., відповідно до інтервалу, який обрано для ЗР. 

Зональна (Vz) та меридіональна (Vm) складові вітру визначались за 

формулами 2.4 та 2.5 відповідно: 

         );sin(VVz              (2.4) 

         );cos(VVm       (2.5) 

де V – швидкість вітру; θ –напрям вітру. 

Під час встановлення зв’язків між концентраціями ЗР та 

метеорологічними величинами аналізувалися не тільки вихідні ряди даних, 

але і їх залишки. Це необхідно для того, щоб позбутися спільного фактора 

сезонності, що узгоджує часовий хід цих величин та робить залежними між 

собою. 

Як відомо, величина концентрації домішки залежить від значень за 

попередній строк спостереження, день або місяць, тому під час аналізу 

зв’язків обов’язково враховувалась інерційність процесу. Якщо протягом 

певного проміжку часу спостерігалися високі рівні забруднюючих речовин, 

то які б не були метеорологічні умови в наступний строк (день або місяць), у 

повітрі залишиться певна частина концентрації сформована протягом 

попереднього періоду. Тому, для дослідження використано авторегресійну 
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модель, де розрахункові значення ряду визначаються як лінійна функція від 

попередніх спостережень. Якщо поточна величина залежить тільки від 

одного попереднього значення, то така модель є авторегресійною моделлю 

першого порядку, якщо ж залежить від двох попередніх значень – моделлю 

другого порядку і т.д. В даній роботі використано тільки  модель першого 

порядку. Використання авторегресійної моделі та видалення авторегресійної 

частини дозволяє уникнути впливу явища інерційності, і таким чином 

відбувається аналіз тільки таких змін концентрацій ЗР, що обумовлені 

впливом метеорологічних умов та не залежать від попередніх рівнів. 

Отже, після видалення авторегресійної частини проведено аналіз 

залежності змін концентрацій ЗР від змін метеорологічних характеристик.  В  

цілому дослідження зв’язку схоже з дослідженням міжрічної динаміки: 

шляхом побудови регресійної моделі залежності ЗР від кожної 

метеорологічної величини та виділення найбільш сильного зв’язку (за 

наявності значущої лінійної апроксимації (критерій Стьюдента)) визначався 

внесок величин у загальну динаміку концентрації ЗР з подальшим 

видаленням отриманого внеску з часових рядів залишків сезонного ходу. Ці 

обчислення тривали до тих пір, поки був наявний значущий статистичний 

зв’язок. Такий алгоритм розрахунку дозволяє уникати хибних висновків 

щодо залежності від різних метеорологічних величин за однакового 

фізичного механізму впливу. 

Окремо здійснено оцінку метеорологічних факторів, що впливають на 

розсіювання й накопичення домішок у атмосфері з використанням 

комплексного показника – МПЗА. Цей показник являє собою відношення 

метеорологічних величин, які призводять до накопичення домішок (слабкі 

вітри та тумани) до величин, що сприяють їх видаленню та винесенню за 

межі міста (сильні вітри та опади) [12, 78]:  
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де Р – повторюваність, %: Р0-1 – швидкості вітру 0-1 м/с; Рт – днів з туманами; 

Ро – днів з опадами > 0,5 мм; Р>6 – швидкості вітру ≥6 м/с. 

Складові МПЗА, а саме кількість днів з опадами, з туманами та з вітром 

0–1 м/с і >6 м/с,  досліджувались за період 2000–2014 рр. для кожного місяця 

за даними 187 метеостанцій, що в свою чергу дозволило повністю охопити 

територію України (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7 Розподіл метеорологічних станцій по території України 

 

Відповідно до формули (2.6) вищі значення МПЗА вказують на гірші 

умови для розсіювання домішок в атмосфері [12, 78].  

Складові МПЗА можуть справляти неоднозначний вплив на розподіл 

ЗР: тумани сприяють як накопиченню, так і розсіюванню домішок, а 

характеристики вітру можуть здійснювати різний вплив залежно від 

розташування джерел емісії [100, 133, 135, 147]. Тому, наступним кроком 

стало дослідження складових МПЗА за градаціями. На першому етапі ряди 

концентрацій шляхом використання функції «Sort» та «Filter», що вбудовані 

в пакет Microsoft Excel, ранжувалися від мінімального до максимального 

значення. Цей ряд розділявся на п’ять рівних градацій, для кожної з яких 

визначались середні значення метеорологічних величин – складових МПЗА, 

що дало можливість оцінити їх вплив на ті чи інші рівні ЗР. Якщо 
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спостерігалися тенденції до збільшення/зменшення значень складових МПЗА 

залежно від градації ЗР, проводилася перевірка правильності проведеного 

аналізу. Для цього застосовувались обернені дії: складові МПЗА 

ранжувались та ділились на три рівні градації, для яких обчислювалися 

середні концентрації ЗР. В результаті отримано висновки про характерний 

уміст ЗР в атмосфері залежно від тих чи інших складових МПЗА. Для 

перевірки використано три градації, а не п’ять у зв’язку з меншою 

варіативністю складових МПЗА. Проведені обчислення частково 

автоматизовані за допомогою програмних модулів, написаних на VBA.        

Для приведення існуючої мережі спостережень за забрудненням 

атмосферного повітря у відповідність до вимог ЄС проаналізовано 

нормативні документи ЄС, кількість і щільність населення [20],  

адміністративно-територіальний поділ, промислове навантаження та 

концентрації ЗР [2, 71, 98], фізико-географічні, метеорологічні умови та 

залучені результати, що отримані в розділах 3 і 4 даної роботи.В результаті, 

виділено зони моніторингу якості атмосферного повітря. Перевірку 

правильності виділення зон реалізовано з використанням даних приладу 

TROPOMI супутника Sentinel–5P, які є відкритими для користувачів. Дані 

супутникового зондування є найбільш доцільним методом порівняння, так як 

просторове покриття дозволяє відстежувати зміни якості атмосферного 

повітря віддалених територій та в районах з відсутніми наземними 

спостереженнями. Просторова роздільна здатність цього супутника – 7х3.5 

км. [165] дозволяє проаналізувати якість атмосферного повітря у будь якій із 

виділених зон. Період досліджень охоплює липень 2018  – червень 2020 рр. 

включно. Початок періоду обмежений не датою запуску супутника, а датою 

відповідних релізів даних, після яких стало можливе їх використання. 

Обробку даних, проведення обчислень та візуалізацію здійснено у 

середовищі Earth Engine Code Editor на мові Javascript [77]. 
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Висновки до розділу 2: 

 

Для проведення досліджень обрано 5 домішок (пил, SO2, CO, NO2, 

HCHO) у 30 містах України за період 2000–2014 рр. з урахуванням 

методичних вказівок, нормативних документів ЄС і токсичності впливу. 

Дослідження часових рядів ЗР включають у себе аналіз сезонної 

мінливості, трендів та міжрічних коливань. Обчислення коливальних 

процесів реалізовано з використанням гармонічного аналізу для яких 

побудовано моделі сезонної та міжрічної мінливості. Перевірку правильності 

обчислень здійснено шляхом порівняння залишків рядів спостережень на 

подібність до «білого шуму». 

Для систематизації та аналізу даних ЗР створено електронні бази даних 

місячних концентрацій, характеристик сезонної та міжрічної мінливості (що 

включають амплітуди, фази, частоти та коефіцієнти детермінації) включаючи 

візуалізатор обчислених параметрів, а також інтерактивну онлайн-

інтегровану карту постів спостережень, джерел викидів та метеостанцій 

України. Розроблено алгоритм визначення впливу метеорологічних величин 

на динаміку умісту ЗР в промислових містах України та методику 

дослідження впливу МПЗА на концентрації ЗР.  

Проаналізовано нормативні документи ЄС і визначено особливості 

застосування метеорологічних показників при визначенні зон моніторингу 

повітря на території України. Обрано супутник, який є найбільш доцільним, 

для здійснення перевірки правильності виділення зон моніторингу 

атмосферного повітря на території України. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЧАСОВА МІНЛИВІСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

В МІСТАХ УКРАЇНИ 

 

Вміст ЗР у атмосфері міст формується під впливом чинників різної 

природи та різних часових масштабів. Серед таких чинників є ті, що 

характеризуються вираженими внутрішньорічними змінами (напр. 

температура повітря). Для більшості антропогенних джерел емісії характерні 

багаторічні тенденції до збільшення або зменшення викидів. Загальні зміни 

циркуляційних та кліматичних умов можуть визначати зміни умов, що є 

сприятливими до накопичення та несприятливими до розсіювання ЗР. Тому 

аналіз часової мінливості концентрацій домішок повинен проводитися за 

трьома основними компонентами часового ряду [23, 70, 92]: 

високочастотною складовою, тобто сезонною мінливістю ЗР; трендами, 

тобто тенденціями зміни умісту ЗР та низькочастотною складовою, тобто 

міжрічними змінами просторового розподілу ЗР. 

 

3.1 Сезонна динаміка концентрацій забруднюючих речовин у містах 

України 

 

Сезонна мінливість ЗР у містах України прослідковується набагато 

гірше, ніж сезонність більшості метеорологічних величин. Причиною цього є 

велика кількість факторів, що впливають на просторово-часовий розподіл ЗР, 

частина з яких характеризується відсутністю чітких внутрішньорічних змін. 

Поряд із антропогенними та природними джерелами емісії постійно діють 

метеорологічні умови, що часто мають різний вплив у різних містах [75]. 

Зокрема, залежність від синоптичних умов буде визначатися розташуванням 

постів спостережень, джерел викидів та положенням метеорологічних 

станцій, де вимірюються метеорологічні характеристики. Для сезонності усіх 
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ЗР характерні постійні зміни чіткості її прояву, вона може з’являтися в 

окремі періоди, що потребує проведення глибшого аналізу в часі. 

Антропогенні джерела емісії, що є визначальними у містах, 

характеризуються постійними змінами. Тому рекомендовано досліджувати 

окремі 3-5-річні періоди, які є оптимальними для аналізу змін умісту ЗР в 

атмосфері [11]. У роботі для дослідження сезонності ЗР вирішено проводити 

аналіз за загальний період спостережень та за окремі п’ятирічки. При цьому 

аналіз характеристик сезонності за окремими 5-річними періодами, що не 

перекриваються (2000 – 2004 рр., 2005 – 2009 рр., 2010 – 2014 рр.), дають 

змогу чітко визначити зміни умов. В той же час правильна інтерпретація 

результатів потребує аналізу сезонних характеристик у динаміці, що 

можливо отримати із застосуванням своєрідного часового «ковзного вікна», 

що охоплює 5-річний період та зміщується поступово на один рік (напр. 

2000–2004 рр., 2001–2005 рр., 2002–2006 рр. і т.д.).  

 

3.1.1 Пил. Загальний стан забруднення атмосферного повітря пилом у 

досліджуваних містах суттєво відрізняється: відмінність у середніх 

значеннях концентрацій за досліджуваний період змінюється на порядок – 

від 0.02 мг/м
3
 до 0.36 мг/м

3
. Порівняння концентрацій пилу з ГДКс.д. показало 

перевищення у 13 містах із 30 проаналізованих, таких як: Вінниця, Дніпро, 

Кропивницький, Донецьк, Красноперекопськ, Кривий Ріг, Одеса, Львів, 

Івано-Франківськ, Маріуполь, Полтава, Суми, Хмельницький (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1 Середні значення концентрацій пилу у містах України за період 

2000–2014 рр. 



64 

Червоний колір на рис. 3.1 відображає значення концентрацій пилу, що 

перевищують ГДКс.д. 

Найнижчі концентрації пилу спостерігалися у Чернівцях, Чернігові, 

Сімферополі, Луцьку та Ізмаїлу.  

Сезонна мінливість пилу виражена слабко; для R
2
 сезонного ходу 

відсутні просторові закономірності (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2 Просторовий розподіл коефіцієнту детермінації сезонного ходу пилу 

 

На рис. 3.2 зображено просторовий розподіл коефіцієнту детермінації 

сезонного ходу (значення у центрі). Для статистично значущих сезонних 

коливань з R
2
>0.5, амплітуди (мг/м

3
) та день настання максимумів наведено 

зверху ліворуч і праворуч відповідно. 

Відсутність сезонної мінливості пилу та будь-яких просторових 

закономірностей свідчить про існування великої кількості чинників 

формування внутрішньорічної мінливості концентрацій, що визначаються 

умовами кожного міста окремо. Там, де сезонність пилу не проявляється, 

максимальні концентрації можуть спостерігатися у різні місяці [62]. Тому 

визначення причин формування максимумів концентрацій (навіть за умови їх 
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співпадіння у часі для різних міст) необхідно проводити для кожного міста 

окремо з оцінкою викидів поблизу постів спостережень.  

Сезонна мінливість пилу виражена тільки у 5 містах: Харкові, 

Красноперекопську, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому, де R
2
 

знаходиться в межах 0.50 – 0.58 з досить високими значеннями коефіцієнту 

Фішера (14.0 – 23.2). Враховуючи, що усі міста характеризується набором 

антропогенних та природних чинників формування концентрацій, поява 

сезонності у окремих містах є результатом суттєвого посилення дії одного з 

факторів на локальному рівні. Таким фактором може бути використання 

твердого палива під час опалювального сезону. В результаті чого викиди 

пилу можуть збільшуватися в 30 – 300 разів ніж під час використання інших 

видів палива в котельнях [152]. Поява сезонних коливань не залежить від 

рівня забруднення міста пилом. 

Амплітуди сезонних коливань дорівнюють 0.03– 0.09 мг/м
3
, що досягає 

10–40% від середньорічних значень. Фаза знаходиться в межах 170 –201 дня, 

тобто максимальних значень концентрації пилу досягають переважно у 

другій половині червня–першій половині липня. Формування найвищих 

рівнів забруднення пилом у літній сезон є результатом дії ряду чинників: 

зменшенням повторюваності опадів, збільшенням природної емісії внаслідок 

підняття аерозолю вітровими потоками та надходженням від горіння біомаси. 

Відсутність подібних сезонних закономірностей в інших містах може 

залежати від особливостей розташування (відстані та орієнтації) точок 

відбору проб по відношенню до антропогенних джерел викидів зі стабільною 

динамікою викидів. Основні характеристики сезонної мінливості, отримані в 

результаті проведення гармонічного аналізу для завислих речовин, наведено 

в Додатку А1.  

 Аналіз сезонної мінливості в межах п’ятирічних періодів (2000–2004;  

2005–2009 та 2010–2014 рр.) показав, що чіткість прояву сезонних коливань 

пилу може змінюватися. Протягом 2000–2004 рр. сезонні коливання 

прослідковувались у Харкові, Красноперекопську, Полтаві, Черкасах, 
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Кропивницькому, Вінниці та Херсоні. У наступній п’ятирічці (2005–2009 рр.) 

зникла чітка сезонність у Вінниці та Херсоні, проте з’явилися у Кривому Розі 

та Сімферополі. В останню п’ятирічку досліджуваного періоду сезонні 

коливання проявлялися у Харкові, Полтаві, Черкасах, Кропивницькому, 

Львові та Тернополі. Варто зазначити, що в окремі роки R
2
 сезонного ходу 

досягав значень 0.71 – 0.82, тобто більша частина варіацій умісту пилу була 

обумовлена сезонними коливаннями. 

 Аналіз п’ятирічних періодів з поступовим зміщенням на один рік 

дозволив дослідити поступову зміну чіткості прояву сезонних коливань пилу 

та виявити деякі причини посилення/послаблення сезонності. В усіх містах, 

де спостерігалося поступове збільшення амплітуд коливань та чіткість 

прояву сезонності за досліджуваний період, спостерігалося збільшення 

повторюваності туманів (рис. 3.3). 

   

Рис. 3.3 Зміна R
2
 сезонного ходу пилу та повторюваності туманів у Черкасах 

 

Одними із основних механізмів виведення пилу з атмосфери є процеси 

вологого осадження, що відбуваються через опади, тумани та захоплення 

хмарними елементами [100, 135, 163]. Збільшення повторюваності туманів 

призводить до того, що більша частина завислих речовин осідає на поверхню 

та виводиться з атмосфери. Незалежно від умов формування та типу туманів, 

для них характерна чітка сезонність [49]. Таким чином, збільшення 

повторюваності туманів призводить до посилення впливу одного з чинників 

виведення пилу з атмосфери, що при цьому характеризується сезонним 



67 

проявом. В результаті ці процеси багато в чому визначають покращення 

чіткості сезонних коливань концентрацій пилу в атмосфері. Зв’язок змін 

сезонності пилу зі змінами опадів, що також багато в чому визначають умови 

вологого осадження, не знайдено. Найімовірнішою причиною відсутності 

зв’язку з опадами є їх точкове випадання. 

 

3.1.2 Діоксид сірки. Загальний стан забруднення атмосферного повітря 

діоксидом сірки у досліджуваних містах України відрізняється: середні 

значення концентрацій за досліджуваний період змінюються від 0.002 мг/м
3
 

до 0.04 мг/м
3
. Проте, рівень забруднення атмосферного повітря 

характеризувався величиною, яка в усіх досліджуваних містах не 

перевищувала ГДКс.д. (рис.3.4).  

 

Рис. 3.4 Середні значення концентрацій діоксиду сірки  у містах України за 

період 2000 – 2014 рр. 

 

Тобто, у досліджуваних містах України стан забруднення 

атмосферного повітря SO2 є найбільш задовільним із усіх проаналізованих у 

роботі домішок. Червоний колір на рис.3.4 відображає значення 

концентрацій SO2, що перевищують ГДКс.д. 

Найвищі значення осереднених концентрацій SO2 спостерігались в 

Ізмаїлі, Красноперекопську, Одесі та Львові. Слід зазначити, що незважаючи 

на відсутність перевищень ГДКс.д. у цих містах, близькість осереднених 
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значень до небезпечних рівнів можуть вказувати на існування випадків 

перевищення ГДКс.д. за середньодобовими значеннями. Найнижчі 

концентрації SO2 спостерігалися у Чернівцях, Рівному, Луцьку та Вінниці.  

Сезонна мінливість SO2 виражена слабко. Це логічно, адже SO2 в 

атмосферу надходить, в основному, в результаті спалювання палива на 

теплових електростанціях та металургійних підприємствах, викиди яких в 

атмосферу відбуваються постійно. На рис.3.5 зображено просторовий 

розподіл коефіцієнту детермінації сезонного ходу (значення у центрі).  

 
Рис. 3.5 Просторовий розподіл коефіцієнту детермінації сезонного ходу SO2 

 

Статистично значуща сезонна мінливість наявна тільки у Полтаві, 

амплітуда (мг/м
3
) та день настання максимумів якої наведено на рис.3.5 

зверху ліворуч і праворуч відповідно. Сезонний хід в м. Полтава 

характеризується мінімальними концентраціями в літні місяці та 

максимальними у зимовий сезон. Враховуючи, що метеорологічні умови не є 

визначальними у формуванні чіткої сезонної мінливості SO2 у містах (про що 

свідчить наявність коливань тільки в одному місті), а інтенсивність викидів 

SO2 від антропогенних джерел значно перевищує викиди природних джерел 

[83], причиною появи чітко вираженої сезонної мінливості можуть бути лише 
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«сезонні» антропогенні викиди. Такими джерелами викидів є котельні, що 

спалюють тверде паливо та працюють виключно у зимовий період. Якщо 

пости спостережень знаходяться у межах прямого впливу викидів із 

котелень, буде формуватися чітка сезонна мінливість. Найімовірніше, саме 

це відбувається і в Полтаві, де сезонна мінливість пояснювала 62% розкиду 

значень протягом року, а максимуми спостерігалися взимку. Амплітуда 

сезонних коливань досягала значення 0.001 мг/м
3
, що становить 20% від 

середніх багаторічних значень.  

Результати гармонічного аналізу для SO2 наведено в Додатоку А2.  

Аналіз сезонної мінливості в межах п’ятирічних періодів (2000–2004; 

2005–2009 та 2010–2014 рр.) показав, що сезонні коливання постійно 

прослідковувались лише у Полтаві, досягаючи значень R
2
=0.82; фаза при 

цьому змінювалась мало і максимуми концентрацій SO2  не зміщувались 

більше ніж на ±7 днів. В останню п’ятирічку досліджуваного періоду 

простежувалась сезонність у Сумах з R
2
 близько 0.50.  

Аналізуючи п’ятирічні періоди з поступовим зміщенням на один рік, 

вдалося виявити тимчасову появу сезонних коливань в деяких містах, 

зокрема у Хмельницькому протягом 2006 –2010 рр., 2007–2011 рр. та 2008–

2012 рр., а також у Сімферополі в 2007–2011 рр. з коефіцієнтами детермінації 

до 0.60 та амплітудами до 0.0035 мг/м
3 

та 0.0018 мг/м
3 

відповідно. 

Характерною особливістю тимчасових сезонних коливань у Сумах, 

Хмельницькому та Сімферополі є нехарактерні для часового розподілу SO2 у 

містах максимальні концентрації у літні місяці (червень – липень). Це 

свідчить про те, що причиною покращення чіткості прояву сезонної 

мінливості є інтенсифікація та посилення впливу природних факторів влітку, 

найімовірніше пов’язаними із більш сприятливими метеорологічними 

умовами для накопичення домішки. Підтвердженням природних причин 

більш чіткої сезонності є просторове охоплення: R
2 

сезонного ходу у згадані 

періоди зростав у більшості міст території України із більш високими 

концентраціями у літні місяці. 
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Пошук зв’язку між змінами чіткості прояву сезонності та змінами умов 

вологого осадження (що є одним із основних механізмів виведення SO2 із 

атмосфери) не дав однозначних результатів. В цілому, зв’язок R
2
 із 

повторюваністю туманів та опадів відсутній. Проте, знайдено залежність 

чіткості прояву сезонних коливань із повторюваністю штилів, що, зазвичай, 

сприяють накопиченню домішок в атмосфері та частіше спостерігаються у 

літній період. В усіх містах, де чіткість прояву сезонних коливань зростала, 

спостерігалося збільшення повторюваності штилю (рис. 3.6). 

     
Рис. 3.6 Зміна R

2
 сезонного ходу SO2 та повторюваності штилю у 

Хмельницькому 

 

Збільшення штилів спостерігалося і на метеорологічних станціях із 

низьким рівнем закритості горизонту (до 5%), що відображає природну 

причину зміни швидкості вітру, а не результат штучного зменшення 

швидкості вітру внаслідок забудови чи збільшення висоти дерев навколо 

метеостанції.    

 

3.1.3 Оксид вуглецю. Загальний стан забруднення повітря оксидом 

вуглецю у досліджуваних містах України значно відрізняється: середні 

значення концентрацій змінювались від 0.5 мг/м
3
 до 3.8 мг/м

3
. Порівняння 

концентрацій оксиду вуглецю з ГДКс.д. показало найвищі значення в  

Красноперекопську та Одесі, найнижчі – в Ізмаїлі та Луцьку (рис.3.7).  

Червоний колір на рис. 3.7 відображає значення концентрацій CO, що 

перевищують ГДКс.д. 
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Рис.3.7 Середні значення концентрацій оксиду вуглецю в містах України  за 

період 2000–2014 рр. 

(для Чернігова відсутні дані за 2009 – 2014рр, для Красноперекопська – за 2007 та 2013 

роки) 

 

Для  CO в жодному місті за весь період дослідження не спостерігалася 

чітко виражена сезонність, лише в окремі п’ятирічки сезонний хід 

прослідковувався у деяких містах (Додаток А3). Серед джерел емісії CO 

сезонність характерна виключно для надходження в результаті лісових 

пожеж [77, 156]. Низькі значення R
2
 сезонного ходу у містах вказують на 

визначальну роль саме антропогенної емісії, що відбувається постійно без 

чіткої періодичності. 

На рис. 3.8 зображено просторовий розподіл коефіцієнту детермінації 

сезонного ходу (значення у центрі). Амплітуди та фази на рисунку не  

наведені, тому, що за весь період статистично значущих сезонних коливань 

не знайдено. 
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Рис. 3.8 Просторовий розподіл коефіцієнту детермінації сезонного ходу СО 

 

Протягом 2000–2004 рр. сезонні коливання прослідковувались у 

Запоріжжі та Житомирі. У 2005–2009 рр. сезонні коливання були тільки в 

Києві. У третю п’ятирічку (2010–2014 рр.) – проявлялися вже в 4 містах: 

Чернівці, Полтава, Львів та Луганськ [9]. R
2
 сезонного ходу був на рівні 0.50-

0.63 з амплітудами, значення яких становили 10–30% від середніх 

багаторічних показників. 

Жодних закономірностей появи сезонності CO не знайдено. 

Особливості зміни сезонності у деяких містах узгоджуються між собою, що 

підтверджено аналізом п’ятирічних періодів з поступовим зміщенням на 

один рік, проте це не дозволяє перейти до однозначних висновків. Так, у 

Києві та Чернівцях спостерігалося зменшення фаз, тобто максимуми 

концентрацій CO припадали на більш ранні дати. Але при цьому найвищі 

концентрації спостерігалися у Києві влітку, а у Чернівцях взимку. В той же 

час для Запоріжжя, Кривого Рогу, Львова та Луганська характерними є 

зворотні картини зі зростанням фаз, а дати настання максимальних значень 

CO припадали на літні місяці.Деякі міста не підпадають під закономірності 

описані вище. Для міста Житомир сезонний хід СО спостерігався в 2000–

2004 рр. з амплітудою на  рівні 0.41 мг/м
3
 та максимумами концентрацій в 
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335 день року. У Полтаві сезонні зміни прослідковувалися у 2006–2010 рр. та 

2010–2014 рр. з амплітудами 0.25–0.36 мг/м
3
. Максимальні значення 

концентрацій припадали на липень. До періоду 2006–2010рр. амплітуда СО 

зростала, а далі почала зменшуватись. У місті Красноперекопськ сезонний 

хід спостерігався у трьох п’ятирічках: 2005–2009 рр., 2006–2010 рр. та 2007–

2011 рр. з амплітудами 0.41–0.43 мг/м
3
 та максимумом концентрацій в кінці 

липня – початку серпня. 

Взагалі, формування сезонного ходу оксиду вуглецю є досить складним 

процесом. СО надходить в атмосферу від викидів підприємств, вихлопних 

газів автомобілів, лісових пожеж. Ця домішка перебуває в атмосфері 

протягом довгого проміжку часу (кілька місяців), тому пошук чітких 

закономірностей появи сезонного ходу у містах становить дуже складну 

задачу та, ймовірно, зумовлений різними причинами у різних містах. 

Аналіз викидів [71] дозволив виявити деякі закономірності: сезонні 

коливання прослідковувались у ті п’ятирічки, коли викиди від стаціонарних 

джерел зменшувались. Це підтверджується в таких містах як Київ, Львів, 

Полтава, Чернівці. Аналіз викидів від пересувних джерел показав наступне: з 

поступовим зростанням викидів сезонний хід стає чіткішим, зменшення ж 

викидів, навіть незначне, не призводить до появи сезонності. Цілком 

можливо, що подібні тенденції спостерігаються в результаті більш чіткого 

прояву емісії СО від лісових пожеж та випалювання під час 

сільськогосподарської діяльності у теплий період року. Проте, із загальної 

картини випадають Запоріжжя та Красноперекопськ, де сезонний хід 

найкраще прослідковувався у п’ятирічки із найвищою емісією СО від 

стаціонарних джерел [71]. 

 

3.1.4 Діоксид азоту. Загальний рівень забруднення атмосферного 

повітря досліджуваних міст України характеризувався досить високими 

концентраціями NO2, які знаходились на рівні та вище ГДКс.д. у 17 містах із 

30 проаналізованих [4]. Враховуючи те, що згідно [72] пости спостережень 
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(крім транскордонних) розташовані у промислових містах і характеризують 

саме забруднення промисловістю і автотранспортом, підвищений рівень NO2 

у містах України залежить в основній мірі від антропогенних джерел 

забруднення [8, 45]. Середні значення концентрацій змінювались від 0.02 

мг/м
3
 до 0.12 мг/м

3
, найвищі з яких відмічені у Донецьку та Києві, а найнижчі 

– у Сімферополі та Горішніх Плавнях (рис.3.9). Червоний колір на рис. 3.9 

відображає значення концентрацій NO2, що перевищують ГДКс.д. 

 

Рис. 3.9 Середні значення концентрацій діоксиду азоту у містах України за 

період 2000 – 2014 рр. 

 

Ситуація із забрудненням атмосферного повітря NO2 у містах набагато 

гірша, ніж із пилом, CO та SO2, у зв’язку з великою кількістю та 

різноманітністю антропогенних джерел емісії NO2. Найчастіше у денні 

години кількість викидів від автотранспорту збільшується, тому, для кожного 

міста, можуть бути характерні перевищення ГДКс.д. за середньодобовими 

концентраціями за умови сприятливих до накопичення метеорологічних 

умов.  

Сезонна мінливість NO2 слабко виражена: в жодному місті, за весь 

період дослідження, R
2
 не перевищував 0.30 (найвище значення у м. Харків) 

[158]. Для більшості міст R
2
 був нижче 0.10. Причиною відсутності 

сезонності є переважаюча роль викидів від автотранспорту на формування 

рівнів NO2 [74].  На рис. 3.10 зображено просторовий розподіл коефіцієнту 

детермінації сезонного ходу. 
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Рис. 3.10 Просторовий розподіл коефіцієнту детермінації сезонного ходу NO2 

 

За аналізом трьох п’ятирічних періодів (2000 – 2004рр., 2005 – 2009рр., 

2010 – 2014рр.) у жодному місті сезонний хід не прослідковувався протягом 

першого періоду. Проте, у 2005 – 2009 рр. в Харкові та Сімферополі 

з’явились сезонні коливання з R
2
 близько 0.60. В останню з п’ятирічок 

сезонний хід прослідковувався вже в 5 містах: Одеса, Харків, Луцьк, 

Тернопіль та Полтава, з  R
2
, що досягав значення 0.75.  

Результати гармонічного аналізу для NO2 представлені в Додатку А4. 

Виникнення сезонних коливань для речовини, що в найбільшій мірі 

залежить від викидів автотранспорту, викликає особливий інтерес. Для 

розуміння змін, що відбуваються у містах, більш детально проведено аналіз 

п’ятирічних періодів з поступовим зміщенням на один рік. Це дало змогу 

поглянути на поступову динамічну зміну чіткості прояву сезонності NO2. 

Крім згаданих вище п’ятирічок, сезонний хід з’являвся також у Вінниці, 

Одесі та Чернівцях в 2009 – 2013 рр., у  Харкові в усі п’ятирічки починаючи з 

2004 р., у Сімферополі та Хмельницькому з 2005 – 2009 рр. до 2008 – 2012 

рр., у Житомирі та Донецьку в 2007 – 2011 рр., 2008 – 2012 рр., 2009 – 2013 
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рр., у Полтаві починаючи з 2006 р. Коефіцієнти детермінації були на рівні 

0.50–0.70, а амплітуди в межах 0.003–0.03 мг/м
3
 залежно від міста. 

Проведений аналіз умов появи сезонності NO2 для усіх наведених вище 

міст дозволив встановити закономірності появи/згладжування сезонних 

коливань. Перша закономірність характерна для міст із високим рівнем 

забруднення, в яких продовжує спостерігатися постійне збільшення 

концентрацій NO2. Тобто, сезонність посилюється, якщо переважаюче 

антропогенне джерело емісії стає ще більш потужним. Друга закономірність 

спостерігається у випадку низьких значень забруднення та постійного 

зменшення концентрацій. Тобто, сезонність посилюється, якщо немає 

єдиного потужного антропогенного джерела NO2, при цьому спостерігається 

поступове зменшення викидів. Третя закономірність характеризується  

перерозподілом джерел емісії, що пов’язано не тільки зі змінами природних 

та антропогенних джерел емісії, але й змінами між переважаючими 

антропогенними викидами, зокрема інтенсифікація викидів від пересувних 

джерел у порівнянні з викидами від стаціонарних. Найкраще ці зміни 

проявляються у зсуві фаз у містах з незначним забрудненням [158].  

В цілому, загальний механізм появи сезонності NO2 наступний: чіткість 

прояву сезонних коливань зростає завжди, якщо концентрації зменшуються. 

Тобто, роль природних чинників посилюється, більш того, відбувається зсув 

фаз в сторону теплого періоду. Максимуми у теплий період характерні саме 

для більш чистих районів, в той час як у містах з потужними антропогенними 

викидами максимальні значення спостерігаються взимку. У випадку 

збільшення антропогенних викидів сезонність може з’являтися також, проте 

тільки у тих містах, де спостерігається збільшення повторюваності туманів. 

Тумани є одним із механізмів вологого осадження NO2, тому, чим вищі 

концентрації, тим більша їх кількість буде виводитися із атмосфери, 

збільшуючи при цьому амплітуди коливань. Тобто, посилює свій вплив 

фактор, який забезпечує один із основних механізмів виведення NO2 із 

атмосфери (рис. 3.11).    
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Рис. 3.11 Зміна R
2
 сезонного ходу NO2 та повторюваності туманів у Одесi 

 

3.1.5 Формальдегід. Рівень забруднення атмосферного повітря НСНО в 

більшості досліджуваних міст перевищував ГДКс.д., що становить 0.003 мг/м
3
 

(рис.3.12).  

        
Рис. 3.12 Середні значення концентрацій НСНО у містах України за період 

2000 – 2014 рр. 

 

Червоний колір на рис. 3.12 відображає значення концентрацій НСНО, 

що перевищують ГДКс.д. 

Найбільші значення НСНО відмічено у містах: Одеса, Маріуполь, 

Красноперекопськ, Ужгород, Миколаїв, Луцьк, Дніпро, Донецьк, Луганськ, 

Черкаси [25]. У містах: Чернігів, Житомир, Івано-Франківськ та Горішні 

Плавні, спостереження за даною домішкою (станом на 2014р.) на мережі 

спостережень гідрометеорологічних організацій за станом атмосферного 

повітря не здійснювали.  



78 

Сезонна мінливість НСНО також виражена слабко – з відсутністю 

просторових закономірностей зміни R
2
 сезонного ходу. На рис. 3.13 наведено  

його просторовий розподіл (значення у центрі); для статистично значущих 

сезонних коливань – амплітуду (мг/м
3
) та день настання максимумів зверху 

ліворуч і праворуч відповідно. 

 
Рис. 3.13 Просторовий розподіл коефіцієнту детермінації сезонного ходу 

НСНО 

 

За весь проаналізований період сезонні коливання прослідковувались у  

Полтаві, Миколаєві та Дніпрі. У цих містах сезонний хід спостерігався не 

тільки за весь період, а і окремо у кожній з п’ятирічок. Максимальні значення 

концентрацій відмічалися в літні місяці. Відсутність подібних сезонних 

закономірностей в інших містах може залежати від особливостей 

розташування (відстані та орієнтації) точок відбору проб по відношенню до 

антропогенних джерел емісії зі стабільною динамікою викидів. У цих трьох 

містах спостерігалося збільшення амплітуд НСНО від першої до останньої 

п’ятирічки (у Полтаві від 0.001 мг/м
3
 до 0.003 мг/м

3
, у Дніпрі від 0.004 мг/м

3
 

до 0.005 мг/м
3
, у Миколаєві від 0.003 мг/м

3
 до 0.007 мг/м

3
). Проте, у Полтаві 

та Миколаєві фаза зміщувалась в бік зменшення: з 219 до 202 – 204 дня року, 

у Дніпрі навпаки – з 179 до 198 дня року. Таким чином, у містах з чітким 
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сезонним ходом, зміна обчислених характеристик коливань різна, що також 

підтверджує значну роль локальних умов формування просторового 

розподілу НСНО. 

Аналіз сезонної мінливості в межах п’ятирічних періодів (2000 – 

2004рр.; 2005 – 2009рр. та 2010 – 2014рр.) показав, що сезонність НСНО 

прослідковувалась і в інших містах. Протягом 2000 – 2004 рр. сезонні 

коливання були значущими, крім Полтави, Дніпра та Миколаєва, ще й у 

Черкасах. У наступній п’ятирічці (2005 – 2009 рр.) зникла чітка сезонність у 

Черкасах, проте з’явилася у Харкові та Ужгороді. В останню п’ятирічку 

сезонні коливання проявлялися у Києві, Одесі, Дніпрі, Ужгороді, Луцьку, 

Донецьку, Кривому Розі, Полтаві та Миколаєві. Варто зазначити, що в 

останню п’ятирічку R
2
 сезонного ходу досягав значень 0.84 – 0.86, тобто 

більша частина варіацій умісту формальдегіду була обумовлена сезонними 

коливаннями. 

Результати гармонічного аналізу для НСНО представлені в Додатку А5. 

  Аналіз п’ятирічних періодів з поступовим зміщенням на один рік 

дозволив дослідити поступову зміну чіткості прояву сезонних коливань 

НСНО. У Кривому Розі виявлено появу внутрішньорічних коливань 

починаючи з п’ятирічки 2006 – 2010 рр., що співпало із значним збільшенням 

викидів від стаціонарних джерел. Саме у Кривому Розі викиди від 

стаціонарних джерел є переважаючими. У той же час, сезонний хід 

спостерігався у Києві та Донецьку в 2006 – 2010 рр., в Одесі у 2004 – 2008 

рр., в Ужгороді у 2003 – 2007 рр., у Харкові з 2005 – 2009 рр. до 2008 – 2012 

рр., у Луцьку в дві останні п’ятирічки (2009 – 2013 рр. та 2010 – 2014 рр.) У 

більшості з названих міст переважаючими є викиди від пересувних джерел. 

Таким чином, зв’язку із інтенсивністю викидів та чіткістю прояву сезонних 

коливань не виявлено. Покращення сезонності в останні роки у більшості 

міст, найімовірніше, пов’язано зі змінами метеорологічних умов, у зв’язку з 

тим, що саме для них характерна чітка сезонність. Проте дослідження зв’язку 

не показало надійних результатів. 
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3.2. Загальні зміни концентрацій домішок 

 

З метою отримання об’єктивної оцінки трендів, із часових рядів 

концентрацій видалено сезонні коливання та обчислено залишки сезонного 

ходу (відхилення від середніх багаторічних значень). Майже в усіх містах, за 

даними наземних спостережень, спостерігалися значущі тренди концентрацій 

ЗР в атмосферному повітрі (табл. 3.1 – 3.5). Проте однакової закономірності 

не спостерігалося: уміст домішок у деяких містах збільшувався, у деяких 

зменшувався [108]. Зміни рівнів забруднення повітря в містах у сучасний 

період відносно 90-х рр. зумовлене, в основному, різким зменшенням 

промислових викидів та збільшенням від автотранспорту [3, 114]. 

Аналізуючи тренди пилу необхідно відмітити, що за весь 

досліджуваний період у 15 містах уміст пилу зменшувався зі значеннями від 

0.012 до 0.0032 мг/м
3 

за рік, у 14 містах – зростав (див.табл.3.1). Єдиним 

містом де не виявлено статистично значущих тенденцій (коефіцієнт Фішера 

близько 1.5) у змінах концентрацій пилу є Суми. 

 

                                                                                                       Таблиця 3.1 

Значення тренду пилу у містах України 

Місто Величина тренду, 

мг/м
3
 (за рік). 

Коефіцієнт 

детермінації 

Коефіцієнт 

Фішера 

Кривий Ріг 0.0249 0.34 92.8 

Дніпро 0.0074 0.27 64.21 

Житомир 0.0071 0.69 391.9 

Донецьк 0.0075 0.11 20.8 

Хмельницький 0.0055 0.04 7.04 

Київ 0.0042 0.68 373.46 

Луцьк 0.0032 0.42 125.79 

Маріуполь 0.0032 0.05 8.9 

Черкаси 0.0029 0.19 40.98 

Полтава 0.0024 0.03 3.92 

Івано-Франківськ 0.0022 0.22 49.5 

Миколаїв 0.0015 0.18 38.3 

Львів 0.001 0.04 8.14 

Чернігів 0.0008 0.06 11.74 

Суми 0.0004 0.01 1.3 

Ізмаїл -0.0006 0.02 3.16 
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Місто Величина тренду, 

мг/м
3
 (за рік). 

Коефіцієнт 

детермінації 

Коефіцієнт 

Фішера 

Чернівці -0.0011 0.06 10.49 

Сімферополь -0.0012 0.07 12.4 

Кропивницький -0.0021 0.22 50.6 

Херсон -0.0032 0.16 32.7 

Луганськ -0.0032 0.13 24.21 

Рівне -0.0035 0.10 18.9 

Харків -0.0035 0.29 73.9 

Красноперекопськ -0.0035 0.04 6.47 

Запоріжжя -0.0046 0.18 37.5 

Горішні Плавні -0.0053 0.38 100.4 

Ужгород -0.0060 0.45 144.0 

Одеса -0.0072 0.39 74.33 

Тернопіль -0.0109 0.34 87.8 

Вінниця -0.0125 0.33 87.0 

 

Найвищі R
2 

трендів виявлено у Житомирі та Києві  (R
2
=0.69 та 0.68 

відповідно). Найбільш стрімке зростання умісту пилу–у Кривому Розі зі 

значенням 0.025 мг/м
3
 за рік та R

2
=0.34 (рис. 3.14 а).  

 
а 

 

 

б 

Рис. 3.14 Позитивні (а) та негативні (б) тренди пилу у містах з найвищим 

значенням тренду та найвищим R
2 
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Проаналізувавши тренди кожного окремого місяця, виявлено, що 

найбільші позитивні значення у Кривому Розі характерні для теплого періоду 

року (з квітня до вересня); значення досягали 0.037 мг/м
3 
за рік. 

Найбільше зменшення концентрацій пилу (значення тренду -0.013 

мг/м
3
 за рік) спостерігалось у Вінниці [62]. Проаналізувавши окремо місячні 

тренди, виявлено, що найбільше зменшення концентрацій пилу у Вінниці 

характерне для квітня–травня зі значенням -0.022 мг/м
3
 за рік. Проте подібне 

зменшення є не логічним, враховуючи, що пости спостережень знаходяться 

поблизу великих автомобільних доріг [62]. Крім того, промислове 

виробництво теж збільшилось [71]. Таким чином, тренд концентрацій пилу у 

Вінниці найімовірніше, сформований під впливом локальних змін забудови 

та підстильної поверхні поблизу постів, що стають бар’єром для перенесення 

ЗР від джерел емісії до постів [62]. Тому вкрай небажано здійснювати пошук 

залежностей з метеорологічними величинами в цілому по місту. Усі інші 

негативні тренди пилу узгоджувалися зі зменшенням викидів [71]. Таким 

чином, найбільші негативні тренди, результати яких можна вважати 

надійними, відмічено в Тернополі, Одесі та Ужгороді (рис.3.14 б). В Одесі 

найбільші значення трендів характерні для серпня–жовтня, де значення 

досягали -0.009 мг/м
3 

за рік, в Ужгороді – в травні–червні близько -0.008 

мг/м
3
, у Тернополі – лютому–березні близько -0.017 мг/м

3
. 

Аналізуючи тренди діоксиду сірки відмічено, що у 18 містах 

спостерігалися негативні тренди, у 9 – позитивні, а у 4 містах не виявлено 

статистично значущих тенденцій у змінах концентрацій (табл.3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Значення тренду SO2 у містах України 

Місто Величина тренду, 

мг/м
3
 (за рік). 

Коефіцієнт 

детермінації 

Коефіцієнт 

Фішера 

Житомир 0.0014 0.65 237.4 

Красноперекопськ 0.0014 0.23 53.6 

Луганськ 0.0007 0.46 143.8 

Сімферополь 0.0006 0.75 533.5 
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Місто Величина тренду, 

мг/м
3
 (за рік). 

Коефіцієнт 

детермінації 

Коефіцієнт 

Фішера 

Чернігів 0.0003 0.08 16.4 

Кривий Ріг 0.0002 0.02 2.76 

Київ 0.0001 0.01 1.09 

Запоріжжя 0.0001 0.05 9.29 

Миколаїв 0.0001 0.04 7.98 

Донецьк 0.0001 0.003 0.59 

Дніпро 0.00002 0.001 0.16 

Полтава -0.00002 0.01 1.20 

Кропивницький -0.0001 0.33 88.5 

Луцьк -0.0001 0.27 64.3 

Харків -0.0001 0.16 33 

Рівне -0.0001 0.05 9.18 

Херсон -0.0001 0.01 2.29 

Горішні Плавні -0.0001 0.03 4.47 

Суми -0.0002 0.09 18.2 

Чернівці -0.0002 0.26 62.8 

Вінниця -0.0003 0.62 295.7 

Черкаси -0.0004 0.33 83.3 

Ужгород -0.0004 0.57 233.4 

Маріуполь -0.0005 0.26 61.8 

Тернопіль -0.0007 0.2 39.9 

Ізмаїл -0.0008 0.42 128.7 

Одеса -0.0013 0.43 136.9 

Львів -0.0013 0.37 104.3 

Хмельницький -0.0013 0.35 95.4 

Івано-Франківськ -0.0025 0.63 260.1 

 

Найбільший позитивний тренд SO2 досяг значення 0.0014 мг/м
3 
за рік у  

Житомирі та Красноперекопську, а найвищий коефіцієнт детермінації 

відмічено у Сімферополі (рис.3.15 а). Проаналізувавши тренди помісячно, 

слід зазначити, що у Сімферополі величина місячних трендів майже 

однакова, у Житомирі максимальні значення спостерігалися в літні місяці зі 

значеннями до 0.0016 мг/м
3 

за рік, а у Красноперекопську – в період з 

листопада по лютий, досягаючи значення 0.0027 мг/м
3 

за рік. У цих містах 

тренди SO2 з викидами від стаціонарних джерел не узгоджуються [71], що 

викликає ряд питань, адже стаціонарні джерела емісії є основним джерелом 

надходження SO2 в атмосферу міст. 
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а 

 
б 

Рис. 3.15 Позитивні (а) та негативні (б) тренди SO2 в містах з найвищим 

значенням тренду та найвищим коефіцієнтом детермінації 

 

Отримані результати показують необхідність покращення методів 

інвентаризації викидів в Україні. 

Найбільшого значення негативний тренд SO2 досягнув у Івано-

Франківську зі значенням 0.0025 мг/м
3 

за рік (рис.3.15 б). Це підтверджується 

й інформацією про викиди SO2 від стаціонарних джерел [71]. Слід зауважити, 

що в останні роки проведена заміна електрофільтрів на Бурштинській ТЕС, 

що ймовірно і забезпечило зменшення викидів в атмосферне повітря [71].  

Проаналізувавши тренди SO2 за кожен місяць, отримали, що в Івано-

Франківську найінтенсивніші зміни спостерігалися у червні–липні та 

вересні–жовтні зі значеннями до -0.0029 мг/м
3 

за рік. У Львові та Черкасах 

максимальні зміни припадали на літні місяці з трендами -0.0018 мг/м
3 

за рік  

та -0.0007 мг/м
3 

за рік відповідно. У Одесі теж виявлено досить значний 

негативний тренд, що найбільше проявлявся з листопада до лютого. 
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 Враховуючи особливості розподілу максимумів умісту та характерні 

джерела надходження SO2, можна зробити висновок про тип стаціонарних 

джерел емісії у містах, що зазнали найбільших змін та сформували тренди 

умісту SO2. Значні позитивні та негативні тренди взимку пояснюються 

збільшенням/ зменшенням викидів від підприємств, що здійснюють опалення 

твердим паливом у холодний період року в містах. Це не обов’язково означає 

збільшення чи зменшення викидів в цілому, а може бути наслідком зміни 

частки твердого палива чи газу під час опалювального сезону. Якщо значні 

тренди спостерігалися у теплий сезон або ж рівномірно розподілені протягом 

року – це зумовлено зміною кількості викидів під час роботи підприємств, 

що не здійснюють опалення приміщень (напр. у металургійній 

промисловості). 

Проаналізувавши тренди оксиду вуглецю, виявлено збільшення 

концентрацій у 8 містах, зменшення – у 17. В 5 містах (Харків, Львів, 

Кропивницький, Хмельницький, Маріуполь) не виявлено статистично 

значущих тенденцій у змінах концентрацій СО (табл.3.3).  

Таблиця 3.3 

Значення тренду CO у містах України 

Місто Величина тренду, мг/м
3
 (за 

рік). 

Коефіцієнт 

детермінації 

Коефіцієнт 

Фішера 

Ужгород 0.1273 0.61 215.0 

Тернопіль 0.0571 0.19 33.7 

Суми 0.0559 0.37 103.8 

Житомир 0.0331 0.10 18.7 

Ізмаїл 0.0243 0.26 59.6 

Красноперекопськ 0.0181 0.02 1.2 

Миколаїв 0.0141 0.05 10.28 

Дніпро 0.0102 0.01 2.05 

Хмельницький 0.0096 0.007 1.3 

Львів 0.0018 0.0004 0.068 

Харків 0.0002 5.65Е-0.6 0.001 

Кропивницький -0.0013 0.0004 0.06 

Маріуполь -0.0035 0.001 0.21 

Сімферополь -0.0078 0.01 1.44 

Черкаси -0.0101 0.02 3.2 

Полтава -0.0102 0.01 2.39 

Івано-Франківськ -0.0106 0.01 1.14 

Луцьк -0.0110 0.03 6.11 
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Місто Величина тренду, мг/м
3
 (за 

рік). 

Коефіцієнт 

детермінації 

Коефіцієнт 

Фішера 

Херсон -0.0134 0.02 3.48 

Рівне -0.0253 0.03 5.59 

Луганськ -0.0291 0.02 4.12 

Кривий Ріг -0.0342 0.04 6.80 

Донецьк -0.0501 0.20 43.99 

Чернівці -0.0640 0.30 62.8 

Одеса -0.0643 0.27 67.27 

Чернігів -0.0664 0.16 15.4 

Київ -0.0726 0.25 59.79 

Горішні Плавні -0.0782 0.15 29.2 

Запоріжжя -0.1362 0.56 240.0 

Вінниця -0.1479 0.38 98.1 

 

Найбільший позитивний тренд відмічено в Ужгороді зі значенням  

0.13мг/м
3 
за рік та R

2
=0.61 (рис.3.16 а).  

 
а 

 
б 

Рис. 3.16 Позитивний (а) та негативний (б) тренди СО у містах з найвищим 

значенням тренду та найвищим коефіцієнтом детермінації 

 

В Ужгороді від стаціонарних джерел викиди зменшувалися, проте 

збільшувалися від пересувних [71]. Тобто, позитивний тренд добре 



87 

узгоджується з викидами від пересувних джерел, що свідчить про 

переважаючу роль цих викидів у місті. При цьому, CO надходить в 

атмосферу саме з викидів від бензину, тоді як спалювання газу та дизельного 

палива викидає переважно сполуки NOx. В Ужгороді максимальні значення 

тренду відмічалися в грудні, березні та вересні, мінімальні – в серпні. Значні 

позитивні тренди спостерігалися у Тернополі, Житомирі та Сумах з 

найвищими значеннями в літні місяці, а найнижчими в грудні – лютому. 

Найбільший негативний тренд виявлено у містах Вінниця та Запоріжжя 

зі значеннями -0.15 мг/м
3
за рік та -0.14 мг/м

3
за рік відповідно (рис.3.16 б).  

Для Запоріжжя негативний тренд досить добре узгоджувався з 

викидами СО від стаціонарних джерел (які є основним джерелом 

надходження цієї домішки  у місті) [71].  Як було зазначено під час аналізу 

трендів пилу, дані постів спостережень за забрудненням атмосферного 

повітря у Вінниці є ненадійними, тому отриманий тренд може неправильно 

відображати тенденції зміни концентрацій ЗР у місті. Аналіз місячних 

трендів у Одесі показав найінтенсивніші зміни у зимовий сезон, у Запоріжжі 

– навпаки, взимку абсолютне значення тренду було найнижчим, а влітку – 

найвищим, досягаючи значення -0.1814 мг/м
3 

за рік. У місті Київ найвищі 

негативні тренди теж відмічено у теплий період року, з травня до вересня, зі 

значеннями, що досягали – 0.1057 мг/м
3 

за рік. Більшість негативних трендів 

спостерігалася для літніх місяців, тобто періоду з найменшими 

антропогенними викидами СО та з найбільш інтенсивним виведенням 

домішки із атмосфери (через більшу кількість радикалів ОН в атмосферному 

повітрі, утворених під час фотохімічних реакцій). Так як тренди вказують на 

довгострокову зміну показників, що характерні саме для джерел емісії, 

негативні значення у літні місяці пояснюються зменшенням стаціонарних 

викидів. 

Тренди діоксиду азоту майже в усіх містах України характеризувалися 

 збільшенням. Більшість трендів були позитивними, навіть, якщо викиди від 

стаціонарних джерел зменшилися [71]. Це чітко узгоджується із тенденціями 
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до збільшення кількості автотранспорту в містах. Згідно коефіцієнта Фішера 

у 2 містах (Маріуполь та Луганськ) статистично значущих тенденцій не 

виявлено. За досліджуваний період лише у 7 містах спостерігали негативні 

тренди зі значеннями від -0.0006 до -0.0020 мг/м
3 
за рік (табл.3.4). Це означає, 

що викиди від пересувних джерел мають вирішальний вплив на розподіл NO2 

у промислових містах України.  

Таблиця 3.4 

Значення тренду NO2 у містах України 

Місто Величина тренду, мг/м
3
 

(за рік). 

Коефіцієнт 

детермінації 

Коефіцієнт 

Фішера 

Донецьк 0.0072 0.43 133.6 

Луцьк 0.0032 0.51 186.6 

Херсон 0.0032 0.19 40.4 

Запоріжжя 0.0030 0.34 86.5 

Красноперекопськ 0.0022 0.23 52.4 

Тернопіль 0.0021 0.29 63.8 

Київ 0.002 0.12 25.43 

Хмельницький 0.0017 0.10 19.5 

Горішні Плавні 0.0014 0.17 34.5 

Львів 0.0013 0.4 111.9 

Житомир 0.0012 0.16 35.2 

Суми 0.0011 0.53 198.6 

Полтава 0.0008 0.27 64.9 

Дніпро 0.0008 0.05 9.04 

Кривий Ріг 0.0007 0.1 18.6 

Чернівці 0.0006 0.09 17.29 

Чернігів 0.0005 0.003 5.88 

Сімферополь 0.0005 0.34 89.8 

Миколаїв 0.0005 0.07 14.03 

Кропивницький 0.0004 0.33 89.5 

Черкаси 0.0003 0.03 4.71 

Луганськ 0.0002 0.01 1.73 

Маріуполь 0.0001 0.001 0.16 

Харків -0.0006 0.17 36.1 

Ужгород -0.0007 0.06 10.5 

Івано-Франківськ -0.0008 0.09 14.99 

Ізмаїл -0.0009 0.50 181.1 

Одеса -0.0012 0.18 38.24 

Вінниця -0.0012 0.12 25.2 

Рівне -0.0020 0.42 125.3 

Найбільший позитивний тренд мав значення 0.0072 мг/м
3 

за рік у 

Донецьку з R
2
=0.43, та Луцьку 0.0032 мг/м

3 
за рік з R

2
=0.51 (рис. 3.17а).  
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Рис. 3.17  Позитивні (а) та негативні (б) тренди NO2 у містах з найвищим 

значенням тренду та найвищим R
2 

 

Для інших промислових міст значення варіювалися від 0.003 до 0.03 

мг/м
3
 на десятиліття з R

2
 в інтервалі = 0.003… 0.34. У Луцьку та Донецьку 

кожен місяць характеризувався значним позитивним трендом NO2: 0.01 мг/м
3
 

та 0.005 мг/м
3
 на рік відповідно. Однакові значення місячних трендів є 

характерною ознакою збільшення викидів від автотранспорту, що 

відбуваються постійно. 

Найбільший негативний тренд досягнув значення -0.0020 мг/м
3 

за рік у 

Рівному з R
2
 =0.42 (рис.3.17 б), найменший – у Харкові (-0.0006 мг/м

3
) з R

2
 

=0.17. Для інших міст значення знаходилися від -0.0007 до -0.0012 мг/м
3
 на 

рік з R
2
 в інтервалі = 0.06… 0.50. Значні місячні негативні тенденції в 

Рівному найбільш помітні з березня до травня досягали значень -0.003 мг/м
3 

на рік, у Одесі – у січні та лютому і досягали -0.002 мг/м
3
 на рік. У Харкові 
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значні місячні тенденції спостерігалися у березні та квітні з від’ємними  

значеннями до -0.001 мг/м
3
 на рік. В Ужгороді найвагоміші негативні 

тенденції відмічено у листопаді з трендом -0.002 мг/м
3
 на рік, у Ізмаїлі – в 

травні, червні, серпні та листопаді зі значенням до -0.0012 мг/м
3
 на рік. 

Причиною тенденцій до зменшення концентрацій NO2 у містах може бути 

тільки зменшення викидів від промисловості.  

За досліджуваний період тренди формальдегіду були негативні у 11  

містах, позитивні – у 15 містах (табл.3.5). Згідно коефіцієнту Фішера всі 

тенденції змін концентрацій були статистично значущі.  

Таблиця 3.5 

Значення тренду НСНО у містах України 

Місто Величина тренду, мг/м
3
 

(за рік). 

Коефіцієнт 

детермінації 

Коефіцієнт 

Фішера 

Донецьк 0.0007 0.34 91.5 

Херсон 0.0005 0.27 65.12 

Київ 0.0004 0.19 42.0 

Маріуполь 0.0004 0.08 15.2 

Кривий Ріг 0.0004 0.30 68.9 

Рівне 0.0002 0.1 18.3 

Львів 0.0002 0.11 20.9 

Дніпро 0.0002 0.12 24.2 

Ужгород 0.0002 0.02 3.3 

Запоріжжя 0.0002 0.38 100.0 

Сімферополь 0.0002 0.50 174.5 

Кропивницький 0.0001 0.45 146.9 

Полтава 0.0001 0.07 12.7 

Миколаїв 0.0001 0.05 7.76 

Луганськ 0.0001 0.02 2.63 

Суми -0.0001 0.16 33.9 

Тернопіль -0.0001 0.10 17.5 

Харків -0.0001 0.05 7.76 

Хмельницький -0.0001 0.03 5.5 

Чернівці -0.0001 0.02 4.0 

Ізмаїл -0.0003 0.60 306.1 

Вінниця -0.0003 0.15 30.4 

Одеса -0.0004 0.25 59.25 

Черкаси -0.0005 0.63 300 

Красноперекопськ -0.0005 0.28 67.9 

Луцьк -0.0007 0.51 154 
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Найбільший позитивний тренд мав значення 0.0007 мг/м
3 

на рік у 

Донецьку з R
2
 = 0.34 (рис.3.18 а).  

 
а 

 
б 

Рис. 3.18 Позитивні (а) та негативні (б) тренди HCHO у містах з найвищим 

значенням та найвищим R
2 

 

Для інших міст значення трендів варіювалися від 0.0001 до 0.0005 

мг/м
3
 на рік з R

2
 в інтервалі 0.02… 0.50. Аналіз трендів для кожного місяця 

показав, що у Донецьку найбільші значення спостерігалися у липні–серпні зі 

значеннями 0.001 мг/м
3 

за рік, а у Херсоні у березні, квітні та вересні 

досягаючи 0.0007 мг/м
3
 за рік. Найменше варіювали місячні тренди у 

Сімферополі та Запоріжжі, де відсутні чіткі максимуми у році. 

Найбільший негативний тренд відмічено у Луцьку (значення =-0.0007 

мг/м
3
) та R

2
=0.51 (рис.3.18 б). Для інших міст значення варіювалися від 

0.0001 до 0.0005 мг/м
3
 на десятиліття з R

2
 в інтервалі 0.02… 0.60. Значні 

негативні місячні тренди найбільш помітні у Луцьку зі значенням -0.001 

мг/м
3
 на рік у лютому та березні. У Черкасах та Ізмаїлі найбільші місячні 

тенденції спостерігались у літні місяці з від’ємними  значеннями до -0.0008 
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мг/м
3
 та -0.0005 мг/м

3
 на рік відповідно. У Красноперекопську значення 

місячних трендів мало відрізнялися між собою. 

Різноманітність джерел антропогенної емісії HCHO ускладнює 

дослідження причин наведених тенденцій. Зокрема, у містах з позитивними 

трендами HCHO може спостерігатися загальне зменшення викидів, що 

ймовірно свідчить про недосконалість проведеної інвентаризації та 

неврахування усіх джерел емісії. В той же час, у містах з негативними 

трендами HCHO спостерігалося загальне зменшення викидів, проте 

визначити за наявними даними конкретне джерело емісії, що впллинуло на  

формування негативного тренду, на сьогодні, неможливо. 

 

3.3 Міжрічна мінливість забруднюючих речовин у містах України 

 

На основі залишків сезонного ходу після видалення трендової 

складової ЗР побудовано моделі міжрічних коливань, що являють собою 

суму значущих низькочастотних коливань (періодичних складових) [61]. 

Коефіцієнти детермінації таких моделей сильно відрізняються для різних 

міст у залежності від ЗР. Найвищі значення R
2
 моделей міжрічних коливань 

досягали 0.94, тобто пояснювали практично увесь розкид значень залишків. 

Це означає, що вдалося встановити детерміновану частину часових рядів ЗР. 

Найнижчі R
2
 не перевищували 0.05, що вказує на один із двох можливих 

варіантів: або ЗР у конкретному місті характеризується вираженою 

сезонністю зі значними трендами, або локальні умови формування 

концентрацій домішки настільки складні, що характеризуються хаотичною 

поведінкою. 

За результатами моделей для всіх досліджуваних домішок виявлено, 

що коливання мають різні типи варіацій, але більшість поєднуються в окремі 

групи [61]. Одні з найбільш значних змін характерні для коливань з 

максимумами спектру близько 6.2 років [62]. Прослідковувалися також 

коливання з максимумом спектру близько 9.3 років, що показали статистичну 
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значущість, проте довжина рядів спостережень не дозволяє стверджувати про 

надійність такої оцінки. Подібні коливання відомі у природі та неодноразово 

виявлялися під час досліджень динаміки метеорологічних величин [113, 157, 

181]. 6.2 та 9.3 річні періоди є обертонами низькочастотних припливних 

коливань у 18.6 років, що також неодноразово підтверджувалися під час 

досліджень метеорологічних величин [113, 181]. 

Значні групи варіацій знаходилися у межах періодів 2.0 – 3.7 років та 

4.0 – 5.2 роки. Подібні періоди коливань можна пояснити періодичними 

змінами, що існують в загальній циркуляції атмосфери [157]. Слід звернути 

увагу, що періоди  близькі до 3.5 – 4.0 років підтверджуються ще у роботах 

Моніна, причину яких він пов’язує з автоколиваннями північної течії 

Гольфстрім [60].  

Також можна припустити існування коливань з періодами близькими 

до 11-річного циклу (максимуми у спектрі від 10.6 до 12.0 років), які 

спостерігаються в окремих містах. 

Цілком зрозуміло, що концентрації ЗР у промислових містах, що 

формуються, в основному, під впливом антропогенного чинника, не можуть 

мати періодичних коливань. Формування ж квазіперіодичності у міжрічній 

мінливості ЗР у атмосфері міст пов’язані з природними варіаціями 

метеорологічних параметрів, що визначають умови накопичення та 

розсіювання домішок в атмосфері [61, 64, 115]. 

 

3.3.1 Пил. Коефіцієнти детермінації моделей міжрічної мінливості 

пилу змінювалися у дуже широких межах: найвищі досягали R
2
=0.60 – 0.66 

(Житомир, Київ), найнижчі – R
2
=0.04 – 0.06 (Херсон, Черкаси). Зрозуміло, що 

прояв процесів для часових масштабів міжрічної мінливості повинен 

прослідковуватися на значних територіях або мати широтну, довготну чи 

висотну залежність. Подібний розкид R
2
 міжрічних коливань пилу повинен 

зумовлюватися деякими локальними особливостями формування 
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концентрацій, що здатні порушувати більш однорідний розподіл 

низькочастотних коливань. 

Дослідження чіткості прояву міжрічних коливань пилу показало 

наявність степеневої залежності від чіткості прояву сезонних коливань 

(рис.3.19). При цьому необхідно зауважити, що R
2
 міжрічних коливань 

обчислено на залишках сезонної мінливості, тобто значення є незалежними. 

 

Рис. 3.19 Залежність для пилу чіткості прояву міжрічних коливань залежно 

від чіткості прояву сезонних коливань 

 

У містах, де проявлялися сезонні коливання пилу, R
2 

міжрічної 

мінливості не перевищувало 0.2. Як показано у п.3.1.1., поява більш чітких 

сезонних коливань спостерігається у випадку більшої кількості 

антропогенних викидів у результаті використання твердого палива протягом 

опалювального сезону. Саме цей фактор може суттєво порушувати природні 

закономірності міжрічних варіацій пилу в атмосфері. 

  Аналіз міжрічних коливань пилу в атмосфері дозволив виявити регіони 

України з подібними просторово-часовими особливостями формування 

концентрацій. Чітко виокремлюються території України з різною міжрічною 

динамікою пилу: північ, західні райони в межах Прикарпаття та Подільської 

височини, центр та південний схід України. Наявність подібності часового 

розподілу пилу в межах указаних регіонів свідчить про наявність зв’язку із 

синоптичними умовами, що спостерігаються над територією України. На 
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сході, північному сході та півдні – важко виділити подібні групи, так як 

спостерігалося накладання різних міжрічних коливань. Графіки міжрічних  

коливань концентрацій пилу у досліджуваних містах наведені у Додатку Б1. 

 У містах на півночі території України на початку 2000-х рр. уміст пилу  

перевищував середні багаторічні значення в середньому на 0.01 – 0.03 мг/м
3
  

(рис.3.20).  

   

Рис. 3.20 Міжрічні коливання концентрацій пилу у повітрі міст на півночі 

України 

 

Проте надалі почалося поступове зменшення концентрацій і до 2003 –

2005 рр. вони вже були нижчими за багаторічні значення на 0.01– 0.02 мг/м
3
. 

Тобто, менш ніж за 5 років міжрічні коливання обумовили зміну 

концентрацій пилу до 50% від середніх значень. У подальшому уміст пилу 

зростав до 2010 – 2011 рр., в результаті чого перевищення над середніми 

багаторічними значеннями знову досягло рівня початку 2000-х рр. В останню 

п’ятирічку досліджуваного періоду уміст пилу знову став поступово 

зменшуватися. Деякі відмінності міжрічних коливань наявні у Рівному, проте 

R
2
 коливань там найменший, тобто менша чіткість прояву коливань.  

 У містах західних регіонів України, що охоплюють Прикарпаття та 

Подільську височину, міжрічна динаміка умісту пилу відрізнялася від 

північних регіонів (рис.3.21). 
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Рис. 3.21 Міжрічні коливання концентрацій пилу у повітрі міст західного 

регіону 

 

Так, протягом усього періоду, спостерігалися незначні варіації навколо  

середніх багаторічних значень, проте в період приблизно з 2007 до 2009 рр. в  

усіх містах спостерігалося різке збільшення концентрацій. Уміст пилу на 0.02 

– 0.03 мг/м
3
 перевищив середні багаторічні значення, тобто відхилення 

досягали близько 20% від середніх значень. 

На південному сході території України міжрічні зміни умісту пилу 

також зазнали різкого збільшення на фоні незначних квазіперіодичних 

варіацій, проте збільшення відбулося раніше – у 2005 – 2007 рр., тобто 

процеси, що сформували подібне підвищення концентрацій на сході та на 

заході різні (рис.3.22). У цей період уміст пилу перевищував середні 

багаторічні значення в середньому на 0.05 – 0.1 мг/м
3
, тобто близько 50% від 

середніх показників. 

  

Рис. 3.22 Міжрічні коливання концентрацій пилу у повітрі міст на 

південному сході України 
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 Для міст центральних регіонів України характерне зменшення 

концентрацій пилу приблизно у 2000 – 2004 рр. і 2008 – 2010 рр., та 

зростання концентрацій у 2005 – 2008 рр. та 2011 – 2015 рр. Проте, R
2
 

міжрічних коливань не перевищував 0.18. Варто відзначити, що у Тернополі 

характер міжрічної динаміки більше подібний саме до центральних регіонів, 

ніж до західних. 

 В інших містах України, більшість з яких розташована на сході та 

півдні країни, міжрічна динаміка умісту пилу відрізнялася. Коливання 

виділялися менш чітко з R
2
, які часто не перевищували 0.1. 

 Після порівняння міжрічних коливань пилу із міжрічною динамікою та  

коливаннями, проаналізованих у даній роботі метеорологічних 

характеристик, у більшості міст виявлено чітку залежність від характеристик 

вологості (рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23 Моделі значущих міжрічних коливань концентрацій пилу та 

дефіциту насичення у Харкові 

 

Природа такого зв’язку на часовому масштабі міжрічної мінливості 

пояснюється через механізми виведення пилу із атмосфери. Природні 

міжрічні коливання вологовмісту атмосфери призводять до змін процесів 

вологого осадження пилу, у зв’язку з чим, починають спостерігатися 

квазіперіодичні коливання концентрацій пилу. В результаті, періоди із 

вищою вологістю призводять до зменшення умісту пилу, що досягають 

відносно потужних змін у 20 – 50% від середніх багаторічних значень, як 
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було наведено вище. Під час періодів із низькою вологістю в атмосфері, 

уміст пилу може збільшуватися не тільки через менш сприятливі умови до 

виведення, але й через збільшення надходження пилу в атмосферу під час 

підняття вітром із сухої підстильної поверхні.  

 

3.3.2. Діоксид сірки. Коефіцієнти детермінації моделей міжрічної 

мінливості SO2 змінювалисяся у межах від 0.05 (Житомир) до 0.94 (Івано-

Франківськ). На відміну від міжрічної мінливості пилу, SO2 характеризується 

просторовою залежністю чіткості прояву коливань та не залежить від 

чіткості прояву сезонної мінливості.  

Виявлено два регіони найкращого прояву міжрічних коливань SO2: 

західні (за винятком Закарпаття) та південні території України (рис. 3.24).  

 

Рис. 3.24  Просторовий розподіл R2 міжрічних коливань SO2 

 

Більша частина значущих періодичностей SO2 пов’язана із 

великомасштабними процесами, прояв яких найкраще прослідковувався в 

морських акваторіях (≈ 3.5 – 4.0 та 6.2 роки). Цілком логічно виглядає більша 

їх значущість поблизу Чорного та Азовського морів, а також на заході 



99 

території України з меншим ступенем континентальності. Звичайно існують 

деякі відмінності для окремих міст, проте вони пов’язані із особливостями 

сукупного впливу метеорологічних умов, що сформувались для таких міст з 

урахуванням розташування постів вимірювань. 

  Провівши аналіз міжрічних коливань SO2 в атмосфері виявили регіони 

України з подібними просторово-часовими особливостями формування 

концентрацій. Виокремлюються наступні території України: західні (за 

винятком Закарпаття), північні, південно-східні райони, а також територія, 

що охоплює центральні та північно-східні області України. Графіки 

міжрічних коливань концентрацій SO2 в досліджуваних містах наведені у 

Додатку Б2. 

У містах України, що розташовані на заході, на початку 2000-х рр. 

уміст SO2 був нижче або на рівні середніх багаторічних значень. Проте, в 

2006–2008 рр. та в 2010 р. концентрації SO2 були вищими за багаторічні 

значення (до 0.015 мг/м
3
). У подальшому, до кінця досліджуваного періоду, 

вміст SO2 почав поступово спадати (рис.3.25). 

    

Рис. 3.25 Міжрічні коливання концентрацій SO2 у повітрі західних міст 

України  

 

 На півночі території України міжрічна динаміка вмісту SO2 була дещо 

іншою (Додаток Б2). На початку періоду дослідження концентрації SO2 

перевищували середні багаторічні значення, після чого почалося поступове 

зменшення. І у 2002 – 2004 рр. концентрації були нижчими за середні 

багаторічні показники. Протягом 2005 – 2006 рр. та 2010 – 2011рр. в усіх 

містах на півночі спостерігалось суттєве збільшення концентрацій і уміст SO2 
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на 0.001– 0.01 мг/м
3
 перевищував середні багаторічні значення. Відхилення 

досягали до 50% від середніх значень. Тобто, міжрічна мінливість SO2 

протягом деяких періодів може зумовлювати сильні коливання концентрацій 

та сприяти їх збільшенню, навіть за умови зменшення викидів.  

Для міст, що розташовані на північному сході та частині центру 

України, характерне найбільше зростання концентрацій SO2, приблизно у 

2004 – 2006 рр. та 2004 – 2008рр. В 2010 році уміст SO2 значно зменшився і 

був нижчим середнього багаторічного, в основному, на 0.002 мг/м
3
, тобто 

відхилення досягали 10 – 50% від середнього вмісту домішки в атмосфері 

(рис. 3.26). 

  
Рис. 3.26 Міжрічні коливання концентрацій SO2 у повітрі міст на північному-

сході та центрі України 

 

 На півдні та південному сході території України найбільше зростання  

концентрацій SO2 відбулося з 2002р. по 2006 – 2008рр. Вміст домішки 

перевищував середні багаторічні значення на 0.004 – 0.01 мг/м
3
. Подібний 

прояв коливальних процесів почався у 2013 – 2014 рр., в результаті чого 

уміст SO2 знову збільшився (рис.3.27). 

   
Рис. 3.27 Міжрічні коливання концентрацій SO2 у повітрі міст на півдні та  

південному-сході України 
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  Після порівняння міжрічних коливань SO2 із міжрічною динамікою та 

коливаннями різних метеорологічних характеристик, у більшості міст, 

виявлено чітку залежність з вологісними та вітровими характеристиками. 

 Подібно до пилу, середні концентрації SO2 в атмосфері сильно 

залежать від процесів вологого осадження, що і підтверджується наявністю  

зворотного зв’язку концентрацій  з вологовмістом атмосфери (рис. 3.28). 

 
Рис. 3.28 Моделі значущих міжрічних коливань концентрацій SO2 з 

відносною вологістю повітря у Херсоні. 

 

При цьому спостерігається узгодження з просторовим розподілом 

чіткості прояву міжрічних коливань. Західні території України, де R
2
 

найвищі, реагують на зміни надходження вологи з Атлантичного океану, так 

як океан є основним джерелом вологи в атмосфері над територією України. 

При цьому чіткість подібного надходження вологи краще проявляється на 

заході та зменшується у напрямку на схід. На півдні зв’язок посилюється 

через вплив Чорного та Азовського морів, що значним чином впливають на 

вологовміст південних територій України, та відповідно інтенсивність 

вологого осадження. На рис. 3.28 в кінці досліджуваного періоду 

спостерігаємо зміщення коливань один відносно одного. Проте це зміщення 

не відображає реальні природні зміни, а є результатом неможливості 

проведення точних розрахунків, в результаті чого отримуються або дещо 

різні періоди  для різних характеристик (хоча природа процесу однакова), або 
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деякі неточності під час обчислення фаз коливань. Збільшення періоду 

досліджень, у майбутньому, дозволить отримати більш точні обчислення.  

Залежність із вітровими характеристиками прослідковується чітко, 

проте характер такої залежності є унікальним для кожного міста, що 

пов’язано із взаємним розташуванням постів спостережень та промислових 

підприємств які викидають SO2. Для прикладу, у Дніпрі збільшення 

меридіональної складової вітру призводить до збільшення концентрацій SO2  

(рис. 3.29).  

 
Рис. 3.29 Моделі значущих міжрічних коливань концентрацій SO2 з 

меридіональною складовою вітру у Дніпрі 

 

У зв’язку з тим, що у Дніпрі деякі пости спостережень розташовані на 

північ від Придніпровської ТЕЦ, а деякі – на південь від коксохімічного 

заводу, переважання вітрів із півночі та з півдня, призводить до більшої 

повторюваності високих концентрацій SO2 на постах спостережень. Таким 

чином, у даному випадку, загальне збільшення повторюваності виносу 

атмосферного повітря з півдня/півночі призводить до підвищення середніх 

значень SO2 та чітко простежується на масштабах міжрічної мінливості.  

 

3.3.3 Оксид вуглецю. Міжрічні коливання CO у містах України 

характеризувалися найвищими R
2 

серед усіх досліджуваних домішок. Більш 

того, у половині досліджуваних міст R
2
 перевищував значення 0.50, що для 

чіткості прояву міжрічних коливань є дуже високим показником. 
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Незважаючи на розкид R
2 

міжрічних коливань СО від 0.16 – 0.17 (Полтава, 

Херсон) до 0.77 – 0.78 (Івано-Франківськ та Запоріжжя), можемо 

стверджувати про просторове охоплення виявленими коливаннями усієї 

території України. Враховуючи, що час існування СО в атмосфері, із усіх 

досліджуваних домішок, найдовший – такі закономірності є очікуваними, так 

як СО краще відчуватиме вплив природних процесів більшого часового 

масштабу. 

Аналіз міжрічних коливань СО в атмосферному повітрі дозволив 

виявити регіони України з подібними просторово-часовими особливостями 

формування концентрацій. З подібною міжрічною динамікою СО 

виокремлюються західні та центральні райони території України. Менш 

подібними, але з існуванням деяких закономірностей, можна виокремити 

південний схід та південь України. Наявність подібності часового розподілу 

СО в межах регіонів, що співпадають із синоптичним районуванням 

території України, свідчить про наявність зв’язку із змінами повторюваності 

синоптичних процесів, що надходять на територію України. На півночі та 

північному сході подібні групи чітко не виділяються, а у динаміці міжрічних 

коливань можуть спостерігатися деякі відмінності. Незважаючи на те, що 

синоптичні процеси у вказаних регіонах схожі, відмінність міжрічної 

динаміки тут може бути пов’язана із різною інтенсивністю надходження СО 

у різні роки від потужних лісових пожеж саме на Поліссі. 

Графіки міжрічних коливань концентрацій СО в досліджуваних містах 

наведені у Додатку Б3. 

 У містах на заході території України, протягом усього досліджуваного 

періоду, спостерігалися варіації умісту СО в межах від приблизно -0.5 мг/м
3
 

до 0.5 мг/м
3
. Майже в усіх містах на заході, у період з 2004 – 2006рр. до 

2009р., спостерігалося збільшення концентрацій СО, перевищення яких 

досягали 20% від середніх багаторічних значень (рис.3.30). 
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Рис. 3.30 Міжрічні коливання концентрацій СО у повітрі західних міст  

України 

 

В усіх містах центрального регіону України міжрічна динаміка умісту 

СО дещо відрізнялася від західних регіонів. Протягом усього періоду також 

спостерігалися варіації в основному в межах від -0.5 до 0.5 мг/м
3
.
 
Найбільше 

зростання концентрацій відмічено у 2003 р., 2007 р. та 2013 р.  Уміст СО на 

0.5 – 1.0 мг/м
3
 перевищив середні багаторічні значення, тобто відхилення 

досягали близько 20 – 40% від середніх значень. У частині міст центральної 

України уміст СО був нижчим середнього багаторічного в 2004 р. та 2009 –

2010 рр. на 15 – 20% (рис.3.31).  

 

   
 

Рис. 3.31 Міжрічні коливання концентрацій СО у повітрі міст західного 

регіону 

 

Таким чином, подібні міжрічні варіації СО можуть бути причиною 

суттєвого збільшення концентрацій, навіть, за умови незмінності емісії СО. 

В містах на південному сході та півдні території України, в окремі 

роки, міжрічні коливання умісту СО призвели до появи значних перевищень 
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над середніми багаторічними значеннями, що досягали 0.5 – 1.5 мг/м
3
. 

Подібні перевищення у більшій кількості міст спостерігалися у 2004 – 

2005рр. і 2009 – 2010 рр. Зменшення концентрацій СО відмічено на початку 

2000 –х рр. та протягом 2006 – 2007 рр.  

 Дослідження причин, що є визначальними у формуванні міжрічних 

коливань СО, характеризуються деякими особливостями через відносно 

хімічну «неактивність» домішки. Інтерпретація результатів повинна 

проводитися з обережністю через відсутність прямої залежності з 

температурними чи вологісними умовами. Порівнюючи міжрічні коливання 

СО із міжрічною динамікою та коливаннями різних метеорологічних 

характеристик, у більшості міст, виявлено залежність від вітрових 

характеристик та температури повітря (рис. 3.32 – 3.33). Подібно до 

міжрічних коливань SO2 (рис. 3.28.), на графіку залежності СО із 

меридіональною складовою (рис. 3.32) наявне деяке зміщення, що є не 

результатом природних закономірностей, а неможливістю отримання точних 

оцінок періодів під час обчислень. Насправді ж, мова йде про зворотну 

залежність з однаковими періодами. 

 

 
 

Рис. 3.32 Моделі значущих міжрічних коливань концентрацій СО та 

меридіональної складової вітру у Києві 
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Рис. 3.33 Моделі значущих міжрічних коливань концентрацій СО та 

температури повітря у Луцьку 

 

Основною причиною, що формує міжрічні варіації СО, є зміни 

повторюваності тих чи інших синоптичних ситуацій. Зокрема, найбільший 

вплив має повторюваність антициклонів, так як низхідний рух в центрі 

антициклону сприяє збільшенню надходження радикалів OH, що є чи не 

єдиним основним механізмом виведення домішки з атмосфери. Зменшення 

повторюваності антициклонів в окремі роки буде призводити до більш 

інтенсивного накопичення СО в нижніх шарах тропосфери та довшого часу 

існування. Тому знайдений зв’язок із вітровими характеристиками є 

хорошим індикатором повторюваності тих чи інших синоптичних процесів. 

Як і на прикладі SO2, зв’язок із вітром потрібно аналізувати індивідуально 

для кожного окремого міста, так як розташування забудови, постів 

спостережень та основних джерел викидів по відношенню один до одного 

відрізняються. 

Розглянемо, для прикладу, м. Київ з відносно рівномірним 

розташуванням по місту постів спостережень та джерел викидів СО. В 

такому разі, можна розглядати Київ як єдине ціле. Меридіональна складова 

характеризує надходження повітря до міста з півночі або півдня. На 

території, де розташований Київ, антициклони дуже часто надходять саме з 

північною або південною складовою [48, 49]. Тому, на часових масштабах у 

кілька років, спостерігаємо зменшення концентрацій СО тоді, коли 
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меридіональна складова найбільша, що підтверджує припущення про більш 

інтенсивне надходження радикалів OH з низхідними вертикальними рухами. 

Зворотний зв’язок концентрацій СО з температурою повітря 

найімовірніше пов’язаний саме з міжрічними змінами повторюваності 

антициклонів (рис.3.33), так як температурні умови не мають прямого впливу 

на формування вмісту СО в атмосфері. Хоча подібне пояснення може бути 

суперечливим через можливі зміни промислової емісії залежно від 

температурних умов – кількість спалювання твердого палива під час 

опалювального сезону. Тобто роки з вищою температурою повітря під час 

опалювального сезону можуть сприяти зменшенню викидів СО. Проте, 

висновок про наявність міжрічної мінливості інтенсивності спалювання 

твердого палива, як відгук на міжрічну мінливість температурних умов, 

також є досить суперечливим та потребує детальних досліджень. 

3.3.4 Діоксид азоту. Міжрічні коливання NO2 пояснювали до 97% 

дисперсії залишків, проте загалом R
2 

змінювався у дуже широких межах: 

найвищі досягали 0.74 – 0.97 (Кропивницький, Івано-Франківськ), найнижчі 

– 0.04 – 0.14 (Полтава, Чернівці, Житомир). У результаті аналізу 

просторового розподілу чіткості прояву міжрічних коливань NO2 

просторових закономірностей не виявлено. Більш того, чіткість прояву 

сезонної мінливості жодним чином не впливає на формування R
2
 міжрічних 

коливань. Незважаючи на це, варто зауважити, що, на відміну від попередньо 

проаналізованих домішок, найкраще проявляються коливання NO2 близько 

10 – 12 років. Подібні періоди достатньо великі у порівнянні з 

досліджуваним періодом, тому їх статистична надійність недостатня для 

проведення пошуку просторових залежностей виключно з ними. Хоча саме 

періоди близько 11 років пов’язані зі зміною сонячної активності та можуть 

добре пояснити найбільші міжрічні зміни домішки. NO2 є досить реактивною 

домішкою, хімічні реакції утворення і руйнування якої сильно залежать від 

кількості сонячного випромінювання. Тому очікувано мати залежність 

чіткості прояву міжрічних коливань NO2 з циклами сонячної активності. 
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Достатньо точний аналіз залежності R
2
 міжрічних коливань з 11-річними 

періодами можна буде провести тільки через кілька десятиліть, коли будуть 

сформовані вибірки необхідних розмірів. 

 Аналіз міжрічних коливань NO2 в атмосфері дозволив виявити регіони 

України з подібними просторово-часовими особливостями формування 

концентрацій. Виокремлюються два регіони України з подібною міжрічною 

динамікою NO2: центральні та східні території; південні райони України. На 

решті території важко виділити подібні групи. Наявність подібності часового 

розподілу, в межах згаданих регіонів, свідчить про залежність від перебігу 

синоптичних процесів. Виділення регіонів на сході та півдні (на відміну від 

заходу) – про збільшення ролі сонячного випромінювання через меншу 

повторюваність хмарності (на 20 – 25% [49]). 

Графіки міжрічних коливань концентрацій NO2 у досліджуваних містах  

наведені в Додатку Б4. 

 У містах центрального та східного регіонів території України на 

початку 2000-х рр. уміст NO2 у більшості міст не перевищував середні 

багаторічні значення. З 2003 – 2004 рр. до 2007 – 2008 р. уміст  NO2 в 

середньому на 0.003 – 0.01 мг/м
3 

був вищим за середні багаторічні значення, 

тобто відхилення досягали приблизно 10 – 50% від середніх значень 

(рис.3.34). 

     
Рис. 3.34 Міжрічні коливання концентрацій NO2 у повітрі центральних міст 

України 

 

Надалі відмічено поступове зменшення умісту цієї домішки у повітрі й 

у 2010 р. та 2013 р. концентрації NO2 знову були нижчими за багаторічні 
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значення на 0.002 – 0.01 мг/м
3
. Тобто, за декілька років міжрічні коливання 

обумовили зміну концентрацій NO2 до 50% від середніх значень. 

 На півдні України найбільші концентрації NO2 відмічено у 2003 – 

2004рр., 2008 р., та у деяких містах у 2013 р. У згадані роки уміст NO2 в 

середньому на 0.002 – 0.004 мг/м
3 
був вищим за середні багаторічні значення, 

тобто відхилення досягали близько 50% від середніх значень (рис.3.35).  

  

Рис. 3.35 Міжрічні коливання концентрацій NO2 у повітрі міст на півдні 

України 

 

 Порівнявши міжрічні коливання NO2 із міжрічною динамікою та 

коливаннями різних метеорологічних характеристик у більшості міст 

виявлено залежність від характеристик вологості (рис. 3.36).   

 

 
Рис. 3.36 Моделі значущих міжрічних коливань концентрацій NO2 та 

відносної вологості у Львові 

 

NO2  характеризується оберненою залежністю із показниками вологості. 

На рис. 3.41спостерігається деяке зміщення коливань у часі, проте, як було 
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описано раніше для інших домішок, мова йде про неможливість отримання 

точного періоду коливань. В результаті цього один і той самий процес для 

різних характеристик може характеризуватися незначною різницею періоду 

коливань (напр. 3.2 та 3.4 роки), що й дає деяке зміщення на графіках 

часового ходу. У майбутньому, зі збільшенням вибірок, можна буде 

отримати більш точну оцінку періоду та більш синхронну зміну міжрічних  

коливань різних характеристик. 

Отримані залежності відображають зміни фізичних та хімічних 

процесів формування концентрацій NO2. Так як вологе осадження є одним із 

основних механізмів виведення домішки із атмосфери, збільшення відносної 

вологості повітря призводитиме до більш активного осадження NO2, що й 

описується зворотною залежністю показників. У роки з більшою 

повторюваністю хмарності, опадів та туманів спостерігалися менші 

концентрації NO2 в атмосфері.  

 

3.3.5 Формальдегід. Коефіцієнти детермінації моделей міжрічної 

мінливості НСНО змінювалися у дуже широких межах. Найбільші R
2
 

досягали значень 0.83 (Львів), найменші – 0.03 (Полтава). Зрозуміло, що 

прояв процесів для часових масштабів міжрічної мінливості повинен 

прослідковуватися на значних територіях або мати широтну, довготну чи 

висотну залежність. Подібний розкид R
2
 міжрічних коливань НСНО повинен 

зумовлюватися деякими локальними особливостями формування 

концентрацій, що здатні порушувати більш однорідний розподіл 

низькочастотних коливань. 

Дослідження чіткості прояву міжрічних коливань НСНО показало 

наявність степеневої залежності від чіткості прояву сезонних коливань (рис. 

3.37).  
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Рис. 3.37 Залежність для НСНО чіткості прояву міжрічних коливань залежно 

від чіткості прояву сезонних коливань 

 

R
2
 міжрічних коливань обчислено на залишках сезонної мінливості, 

тобто значення є незалежними. Залежність наведена на рис. 3.37 більш чітка, 

ніж для пилу, де подібна залежність також знайдена. Проте, особливості 

формування цих домішок та їх фізико-хімічні особливості настільки різні, що 

висновки про причини появи степеневої залежності не можуть бути 

однаковими. У випадку НСНО отримати надійні результати щодо причин 

появи сезонного ходу не вдалося, що сильно ускладнює пояснення наведеної 

степеневої залежності R
2
 міжрічних коливань від R

2
 сезонної мінливості. У 

даній роботі наведено наявність зв’язку, але виявлення причин потребує 

подальших досліджень. 

 Аналіз міжрічних коливань НСНО в атмосфері дозволив виявити 

регіони України з подібними просторово-часовими особливостями 

формування концентрацій. Чітко виокремлюються території України з 

подібною міжрічною динамікою НСНО: захід та південний захід території 

України, північний схід, південь, південний схід. Наявність подібності 

часового розподілу в межах виявлених регіонів свідчить про наявність 

зв’язку із синоптичними умовами, що спостерігаються над територією 

України. На решті території: півночі, північному заході та центрі України 
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важко виділити подібні групи, так як спостерігається накладання різних 

міжрічних коливань. 

Графіки міжрічних коливань концентрацій НСНО в досліджуваних 

містах наведені у Додатку Б5. 

 У більшості західних міст України виявлені міжрічні коливання НСНО 

зумовлювали незначні варіації показників й були дещо нижчими за середні 

багаторічні значення. Проте, в період 2007–2008рр., відбулося різке 

збільшення концентрацій з перевищенням умісту в середньому на 0.002–

0.004 мг/м
3
 за середні багаторічні значення. Моделі міжрічних коливань 

добре описали подібне збільшення, що свідчить про природні причини таких 

змін (рис.3.38). 

     

Рис. 3.38 Міжрічні коливання концентрацій НСНО у повітрі міст на заході 

України 

 

 У містах північно–східного регіону України R
2 

міжрічних коливань 

НСНО не перевищували 0.15 мг/м
3
. Так, протягом усього періоду 

спостерігалися незначні варіації навколо середніх багаторічних значень і 

відхилення досягали не більше 10% від середніх значень, які, тим не менш, 

були значущими. 

 На південному сході території України міжрічні зміни вмісту НСНО 

також характеризувалися максимальними значеннями в 2008 – 2010 рр. У цей 

період вміст НСНО перевищував середні багаторічні значення, досягаючи 

0.009 мг/м
3
, тобто до 60 % від середніх показників (рис.3.39). 
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Рис.3.39 Міжрічні коливання концентрацій НСНО у повітрі міст на 

південному сході України 

 

 Для міст південних регіонів України характерне зменшення 

концентрацій НСНО приблизно у 2003 – 2004 рр. і 2009 – 2010 рр., та 

зростання концентрацій у 2001 – 2002 рр., у 2008р.та 2012 – 2013рр. 

(рис.3.40). 

   

Рис. 3.40 Міжрічні коливання концентрацій НСНО у повітрі міст на півдні 

України 

 

Після порівняння міжрічних коливань НСНО із міжрічною динамікою 

та коливаннями різних метеорологічних характеристик, у більшості міст, 

виявлено чітку залежність зі змінами температури повітря та атмосферного 

тиску. Як і NO2, НСНО є хімічно активною домішкою. Швидкість та 

інтенсивність утворення НСНО залежить від температури середовища, тому 

роки з вищими показниками температури повітря будуть характеризуватися 

кращими умовами до утворення НСНО (рис. 3.41). 
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Рис. 3.41 Моделі значущих міжрічних коливань концентрацій НСНО та 

температури повітря у Львові   

 

Зворотна залежність міжрічних коливань HCHO та атмосферного тиску 

є яскравим відображенням впливу синоптичних умов (рис.3.42). 

 
Рис. 3.42 Моделі значущих міжрічних коливань концентрацій НСНО та тиску 

у Луцьку 

 

Роки з більш високими значеннями атмосферного тиску відображають 

більшу повторюваність антициклонічної діяльності [32]. Зазвичай, при 

стаціонуванні антициклонів спостерігається безхмарна погода, тобто суттєво 

збільшується кількість сонячної радіації, що надходить до нижніх шарів 

тропосфери. Максимальний час перебування формальдегіду в атмосфері 

досягає лише кількох годин, тому що після потрапляння у повітря одразу ж 

розкладається під дією сонячного випромінювання, найчастіше утворюючи 

озон та моноксид вуглецю. Більша частина приземного озону формується  
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саме після розкладу формальдегіду.  

Таким чином, формальдегід сильно залежить від надходження сонячної 

радіації на земну поверхню: чим менша хмарність–тим швидше відбувається 

його розклад [26]. В умовах антициклональної погоди найчастіше 

спостерігається ясне небо, що збільшує надходження сонячної радіації до 

земної поверхні та сприяє швидшому руйнуванню НСНО.  

  

3.3.6. Аналіз залишків концентрацій забруднюючих речовин. 

Часовий ряд вважається дослідженим тоді, коли виокремлені усі значущі 

коливання, тренди та залишки вказують на подібність до «білого шуму» [57, 

92]. Це вказує на те, що виділена уся детермінована частина часового ряду. 

Частина дисперсії, що не співпадає з «білим шумом», вказує на ту 

детерміновану частину, яку не вдалося виділити з використанням методів 

дослідження. Тобто, співпадіння залишків концентрацій ЗР із «білим шумом» 

на 50% буде вказувати або на неправильність обраних методів дослідження, 

або на помилковість під час проведення обчислень. 

Перевірка залишків на подібність до «білого шуму» проведена з 

використанням інтегрованої періодограми залишків. Відсоток співпадіння 

вказує на високу точність проведених розрахунків (табл. 3.6.). В цілому, для 

всіх досліджуваних домішок, відповідність до «білого шуму» становить 89 –

99%, що свідчить про відсутність у цих рядах невиділеної значущої 

детермінованої частини (трендів, сезонних або міжрічних коливань). 

 

Таблиця 3.6 

  Подібність залишків рядів концентрацій ЗР до «білого шуму» (%) 

Місто 

 

Домішки 

Пил SO2 CO NO2 HCHO 

Київ 93.3 98.0 97.2 99.4 98.4 

Одеса 98.6 98.0 99.0 98.9 99.6 

Львів 98.8 96.4 98.7 99.5 97.5 

Харків 99.0 99.4 97.7 99.8 97.9 

Дніпро 97.7 98.7 98.0 97.9 98.9 
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Місто 

 

Домішки 

Пил SO2 CO NO2 HCHO 

Луцьк 98.3 96.2 98.7 99.2 99.6 

Ужгород 98.5 98.0 97.5 99.6 97.9 

Донецьк 99.3 96.3 97.9 99.3 96.4 

Луганськ 96.6 97.2 97.7 98.0 97.0 

Хмельницький 98.4 96.8 96.4 98.9 98.2 

Маріуполь 98.9 97.5 99.3 95.4 99.5 

Запоріжжя 98.7 98.5 98.6 98.3 97.4 

Красноперекопськ 99.1 97.5 98.8 98.5 97.3 

Чернігів 99.1 99.5 93.6 98.9 - 

Житомир 99.1 99.7 98.9 99.4 - 

Вінниця 98.5 99.4 99.5 99.4 98.7 

Кривий Ріг 98.7 98.5 97.2 96.7 97.8 

Суми 98.6 99.2 98.9 98.8 99.2 

Черкаси 98.0 97.6 99.4 98.7 98.9 

Сімферополь 94.7 95.0 96.9 98.3 94.4 

Чернівці 98.6 99.0 98.9 95.5 99.0 

Тернопіль 96.8 98.8 97.7 96.6 99.2 

Ізмаїл 97.2 98.4 99.3 96.9 98.5 

Полтава 96.8 88.7 97.8 97.6 99.2 

Івано-Франківськ 98.1 97.8 98.1 98.5 - 

Миколаїв 97.4 99.1 97.2 98.2 97.5 

Рівне 98.4 99.1 98.2 99.3 98.3 

Кропивницький 94.3 98.9 98.7 98.7 99.5 

Горішні Плавні 98.9 96.0 97.5 99.2 - 

Херсон 98.4 95.5 96.7 98.4 95.3 

  

Так, подібність до білого шуму пил має на рівні 93.3 – 99.3%, SO2 – 

88.7 – 99.7%, CO – 97.2 – 99.5%, NO2 – 95.5 – 99.6 %, HCHO – 94.4 – 99.6 %. 

Варто відмітити, що найбільша схожість характерна для СО – речовини, що 

із усіх розглянутих домішок найдовше перебуває в атмосфері. Чим довше 

речовина перебуває в атмосфері, тим точніше можна визначити 

детерміновану частину її змін. На рис. 3.43 наведено приклад характерної 

періодограми залишків, яка показує подібність до «білого шуму». 
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Рис. 3.43 Подібність залишків рядів концентрацій пилу до білого шуму (%) 

 

 На рис. 3.43 пряма лінія показує інтегрований розподіл енергії «білого 

шуму». Це монотонно зростаюча пряма, що виходить із початку координат, 

так як енергія «білого шуму» розподілена рівномірно для усього спектру. 

Синій колір відображає інтегровану функцію розподілу енергії у залишках 

досліджуваних рядів. Таким чином, легко обчислити частку співпадіння 

залишків із ідеальним випадковим процесом, що не має детермінованих 

складових. 

 

Висновки до розділу 3 

 

В результаті дослідження виявлено, що у більшості міст сезонність 

забруднюючих речовин виражена слабко, проте може тимчасово з’являтися в 

окремі короткострокові періоди. При цьому амплітуди значущих сезонних 

коливань досягають 10 – 40% від середніх багаторічних значень. Посилення 

та послаблення сезонності ЗР не залежать від рівня забруднення міста. 

Встановлено, що поява сезонності умісту пилу в атмосфері, збільшення 

амплітуд та R
2
 сезонних коливань спостерігається за умови збільшення 
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повторюваності туманів. Цей процес є результатом інтенсифікації механізму 

вологого осадження через тумани. Зв’язку сезонності пилу з опадами, як 

іншого механізму вологого осадження, не знайдено. 

SO2 характеризується сильнішими сезонними коливаннями у містах за 

умови використання твердого палива з метою опалення, про що свідчить 

часовий розподіл фаз із зимовими максимумами. Виявлено залежність 

чіткості прояву сезонних коливань із повторюваністю штилів протягом року, 

що сприяють накопиченню домішок в атмосфері. 

Сезонні коливання СО краще прослідковувались тоді, коли викиди від 

стаціонарних джерел зменшувались, що може бути результатом посилення 

впливу емісії від лісових пожеж та випалювання під час 

сільськогосподарської діяльності у теплий період року. 

Чіткість прояву сезонних коливань NO2 зростає завжди, якщо 

концентрації зменшуються, більш того, відбувається зсув фаз в сторону 

теплого періоду. У випадку збільшення антропогенних викидів сезонність 

може з’являтися тільки за умови збільшення повторюваності туманів, тобто в 

результаті інтенсифікації одного з процесів вологого осадження. 

Прояв сезонності HCHO у містах не залежить від інтенсивності викидів 

та зміни мінливості метеорологічних умов, а числові характеристики 

коливань у кожному місті різні, що свідчить про визначальну роль локальних 

умов у формуванні просторово-часового розподілу НСНО. 

Тренди досліджуваних ЗР характеризуються різноспрямованістю та, 

переважно, узгоджуються зі змінами викидів. Проте, у ряді міст, 

спостерігається неузгодженість тенденцій SO2 та HCHO з основними 

джерелами викидів, що може свідчити про недосконалу інвентаризацію. 

Тренди СО та NO2 добре узгоджуються зі змінами викидів від пересувних 

джерел, пилу та SO2 – від стаціонарних. При цьому у деяких містах 

найінтенсивніші тенденції SO2 спостерігаються тільки взимку, що може 

свідчити про зміну частки спалювання твердого палива та газу під час 

опалювального сезону.  



119 

В роботі відмічено, що для всіх забруднюючих речовин наявна 

міжрічна мінливість. Міжрічні варіації ЗР узгоджуються з відомими 

квазіперіодичними природними коливаннями з періодами близько 6.2, 2.0 –

3.7 та 4.0 – 5.2 роки. Часто прослідковуються коливання близько 9.3 та 11.0 

років. При цьому амплітуди значущих коливань можуть досягати змін у 20 – 

60% від середніх багаторічних значень. Процеси такої інтенсивності 

обов’язково мають бути враховані під час розробки плану заходів щодо 

покращення якості атмосферного повітря. 

Формування квазіперіодичності у міжрічній мінливості ЗР у 

атмосферному повітрі міст пов’язані з природними варіаціями 

метеорологічних параметрів, що визначають умови накопичення та 

розсіювання домішок в атмосфері.  Виявлено залежність міжрічних коливань 

ЗР із ключовими для їх накопичення та виведення метеорологічними 

характеристиками: пил із міжрічними змінами вологості, SO2 – вологістю та 

вітром, СО – температурою повітря та вітром, NO2 – вологістю, HCHO – 

температурою повітря та атмосферним тиском. 

 

          Результати досліджень, описаних у розділі 3, опубліковано в працях [4, 

8, 9, 25, 26, 45, 61, 62, 64, 74, 75, 108, 114, 115, 158]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

МІСТ УКРАЇНИ ВІД МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ 

 

 Основні механізми формування забруднення атмосферного повітря 

теоретично вивчені, проте кожен механізм працює не окремо, а в сукупній дії 

з іншими численними факторами. Як результат, прояв цих механізмів може 

сильно залежати від локальних умов та змінюватися у часі та просторі. 

Сучасні кліматичні зміни впливають на перебіг процесів накопичення та 

виведення домішок із атмосфери, тому часто знайдені попередні залежності 

та рівняння можуть менш достовірно описати зміни за нових умов. До цього 

додаються надзвичайно швидкі зміни промислового навантаження міст. 

Достатньо потужним інструментом стають методи хіміко-метеорологічного 

моделювання, проте ряд механізмів досі недосконало параметризовані і 

потребують верифікації на основі залежностей, отриманих з фактичних 

даних [105, 106]. Похибки, наявні під час моделювання, дуже часто не 

узгоджуються із фактичними даними не тільки через спрощене задавання 

вхідної інформації, але й через недосконало параметризовані залежності, дія 

яких відрізняється за тих чи інших метеорологічних процесів. Тому 

дослідження залежності умісту забруднюючих речовин від метеорологічних 

умов є актуальним і надалі продовжується з використанням саме даних 

вимірювань. 

Використовуючи дані ЗР та метеорологічних характеристик, проведено 

аналіз залежності рівнів забруднення від метеорологічних умов. Проте, після 

проведення регресійного аналізу не було виявлено жодного значущого 

зв’язку між концентраціями ЗР та метеорологічними величинами. Для 

прикладу отриманих результатів, коефіцієнти регресії та детермінації зв’язків 

у Києві та Львові наведено у табл.4.1. 
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Таблиця 4.1 

Зв’язок між метеорологічними величинами та концентраціями ЗР для  

Києва та Львова 

 

Концент

рації ЗР, 

мг/м
3
 

Температура 

повітря, °С 

Відносна 

вологість, % 

Тиск, гПа Швидкість 

вітру, м/с 

R
2
 Коеф. 

регресії 

R
2
 Коеф. 

регресії 

R
2
 Коеф. 

регресії 

R
2
 Коеф. 

регресії 

Київ 

Пил 0.02 0.002 0.03 -0.008 0.00 0.001 0.01 0.004 

SO2 0.01 0.000 0.02 -0.000 0.01 0.008 0.01 0.008 

CO 0.00 0.016 0.00 0.002 0.00 0.001 0.01 0.010 

NO2 0.01 0.001 0.00 -0.000 0.00 0.001 0.01 0.014 

НСНО 0.06 0.001 0.05 -0.000 0.01 0.003 0.02 0.020 

Львів 

Пил 0.06 0.002 0.06 -0.001 0.02 0.001 0.06 -0.006 

SO2 0.01 -0.001 0.002 -0.000 0.00 -0.00 0.01 0.001 

CO 0.00 0.006 0.012 -0.010 0.00 0.015 0.02 -0.100 

NO2 0.01 0.001 0.015 0.000 0.01 -0.00 0.10 -0.004 

НСНО 0.01 0.000 0.000 -0.000 0.00 -0.00 0.10 -0.001 

 

Отримані результати підтверджують той факт, що формування рівнів 

забруднення під дією великого числа факторів у містах зі значним 

промисловим навантаженням є не простим завданням, і прямої залежності 

від метеорологічних умов можна не отримати. 

Дослідження залежності умісту ЗР від метеорологічних характеристик 

у містах повинні здійснюватися з оглядом на можливість збільшення 

антропогенної емісії за певний проміжок часу. Логічно припустити, що після 

потужного антропогенного викиду ЗР, які б не були сприятливі умови до 

виведення домішок, певна частина все одно залишається в атмосфері деякий 

час. Наприклад, розглянемо місто, в якому є постійна емісія, але протягом 

певного проміжку часу відбувся потужний короткостроковий викид. У 

такому випадку, через деякий час після значної короткострокової емісії 

навіть за сприятливих метеорологічних умов до виведення, концентрації ЗР 

можуть перевищувати попередні рівні. Тобто, для вмісту ЗР в атмосфері 

характерна інерційність. 

Для дослідження безпосередньо залежності концентрації ЗР від 

метеорологічних характеристик необхідно позбутися інерційності. У такому 
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разі стає можливим побачити ті зміни умісту ЗР, що зумовлені впливом 

метеорологічних умов незалежно від того, якi були попередні рівні 

забруднення, зумовлені природними та, зазвичай, антропогенними викидами. 

Це можливо зробити, обчисливши залежність концентрацій від попереднього 

умісту, що можливо реалізувати із застосуванням авторегресійного аналізу 

[62]. Після цього, забравши обчислену авторегресійну частину із рядів, 

аналізувались залишки, що вказують саме на зміну концентрації та не 

залежать від попереднього стану. 

 

4.1 Дослідження взаємозв’язку між концентраціями забруднюючих 

речовин та метеорологічними умовами 

 

Використовуючи авторегресійний аналіз (1-го порядку) обчислено 

залежність концентрацій ЗР від попередніх значень [61] (табл.4.2). Загалом 

коефіцієнти авторегресії першого порядку (r) ЗР характеризуються високими 

значеннями, найбільші з яких досягають 0.92 для пилу, 0.98 для SO2, 0.97 для 

CO, 0.94 для NO2 та 0.96 для HCHO. Таким чином, реальна залежність 

фактичних концентрацій від попередніх дуже висока, що і є причиною 

відсутності лінійного зв’язку між вмістом ЗР та метеорологічними 

характеристиками без врахування інерційності. 

Таблиця 4.2 

Коефіцієнти авторегресії (r) місячних значень хімічних складових атмосфери 

у містах 

Міста 
Домішки 

Пил SO2 CO NO2 НСНО 

Вінниця 0.62 0.76 0.76 0.83 0.53 

Горішні Плавні 0.59 0.55 0.69 0.59 * 

Дніпро 0.74 0.74 0.62 0.72 0.47 

Донецьк 0.24 0.43 0.85 0.83 0.81 

Житомир 0.91 0.77 0.67 0.52 * 

Запоріжжя 0.71 0.77 0.97 0.71 0.74 

Івано-Франківськ 0.71 0.98 0.89 0.94 * 

Ізмаїл 0.54 0.90 0.69 0.78 0.87 

Київ 0.92 0.84 0.80 0.74 0.69 
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Міста 
Домішки 

Пил SO2 CO NO2 НСНО 

Красноперекопськ 0.73 0.80 0.71 0.64 0.86 

Кривий Ріг 0.68 0.53 0.66 0.54 0.73 

Кропивницький 0.53 0.68 0.96 0.86 0.74 

Луганськ 0.61 0.82 0.88 0.63 0.71 

Луцьк 0.77 0.74 0.66 0.78 0.74 

Львів 0.65 0.93 0.86 0.92 0.96 

Маріуполь 0.62 0.74 0.52 0.66 0.82 

Миколаїв 0.48 0.49 0.57 0.49 0.18 

Одеса 0.70 0.71 0.50 0.71 0.72 

Полтава 0.22 0.48 0.39 0.52 0.24 

Рівне 0.58 0.61 0.69 0.55 0.73 

Сімферополь 0.32 0.86 0.70 0.78 0.80 

Суми 0.43 0.61 0.86 0.72 0.41 

Тернопіль 0.66 0.81 0.64 0.81 0.56 

Ужгород 0.58 0.73 0.81 0.73 0.62 

Харків 0.51 0.56 0.58 0.65 0.51 

Херсон 0.52 0.82 0.58 0.79 0.71 

Хмельницький 0.81 0.58 0.65 0.49 0.57 

Черкаси 0.20 0.70 0.69 0.75 0.81 

Чернівці 0.12 0.60 0.75 0.44 0.62 

Чернігів 0.60 0.51 0.90 0.49 * 

найнижчий r 0.12 0.43 0.39 0.44 0.18 

найвищий r 0.92 0.98 0.97 0.94 0.96 

середній r 0.57 0.70 0.72 0.69 0.66 

* - спостереження за домішкою ЦГО ім. Бориса Срезневського не здійснюється 

  

У середньому, найвища залежність умісту від попереднього стану 

характерна для СО із середнім значенням r = 0.72, що є результатом 

найдовшого перебування в атмосфері серед досліджуваних ЗР. Для SO2 

показники дещо нижчі із середнім r = 0.70, для NO2 та HCHO r = 0.69 та 0.66 

відповідно. Найменша інерційність у пилу з r = 0.57, проте показник у 

більшості випадків є високий. 

 

4.1.1 Пил. Моделі, які складаються з суми регресійної залежності від 

метеорологічних величин, авторегресійної частини та сезонного ходу, дають 

можливість одразу порівнювати знайдені залежності із фактичними 

значеннями, які вимірюють на постах спостережень. В цілому, такі моделі 

пояснюють від 10 до 86% дисперсії реальних концентрацій пилу (Додаток Д). 

Загалом моделі характеризуються високими значеннями R
2
, найвищі

 
з яких 
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відмічено в Києві, Кропивницькому, Красноперекопську (R
2 

= 0.70–0.89). 

Середнє значення R
2 

= 0.44. Розрахунок моделей концентрацій пилу в 

атмосферному повітрі у більшості міст показав визначальну роль вітрових та 

вологісних характеристик. У 10 містах, переважно розташованих біля 

Чорного та Азовського морів, а також уздовж річки Дніпро, зв’язку 

концентрацій пилу з метеорологічними умовами практично не знайдено 

(Додаток Д). Цілком ймовірно, що саме розташування міст біля великих 

водойм свідчить про складність формування та неможливість визначення 

пріоритетних метеорологічних характеристик, що формують рівень 

забруднення атмосферного повітря пилом.   

Наявність статистично значущого регресійного зв’язку концентрацій 

пилу із вологісними характеристиками сприяє формуванню особливо 

високих значень R
2
 моделей (до 0.89). Відносна вологість або дефіцит 

насичення мали значний вплив майже у половині досліджуваних міст, а саме: 

в Донецьку, Києві, Луганську, Харкові, Рівному, Кропивницькому, Херсоні, 

Луцьку, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі та Львові. Природа зв’язку 

між концентраціями пилу та вологісними характеристиками цілком 

зрозуміла, адже вологе осадження є одним із основних механізмів виведення 

пилу із атмосфери [76] . Тобто, нижчі значення концентрацій пилу будуть 

спостерігатися в моменти з високою відносною вологістю атмосферного 

повітря. В результаті аналізу виявлено, що у середньому збільшення 

вологості на 10 – 15% призводить до зменшення рівня забруднення 

концентрацій пилу до 30 – 50% від середніх значень. Під час збільшення 

дефіциту насичення на 2 – 6 гПа концентрації пилу зростають на 30–35%. У 

моменти із низьким умістом вологи в атмосфері уміст пилу може 

збільшуватися не лише через менш сприятливі умови до виведення, але й 

через збільшення надходження в атмосферу під час підняття вітром із сухої 

підстильної поверхні.  

Моделі концентрацій пилу з визначальною роллю вітрових 

характеристик досягають R
2 

= 0.83. Типова залежність змодельованих та 
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фактичних значень концентрацій пилу за визначального впливу вітру 

наведено на рис. 4.1.  

 
Рис. 4.1 Порівняння фактичних та змодельованих значень концентрацій пилу 

у Луцьку 

 

Серед досліджуваних міст уміст пилу найінтенсивніше змінюється під 

дією вітру в регіонах зі складним рельєфом: у Чернівцях, Ужгороді, Луцьку, 

Івано-Франківську та Тернополі. Враховуючи значну просторово-часову 

мінливість характеристик вітру в граничному шарі атмосфери, знайти зв’язки 

із концентраціями ЗР в атмосферному повітрі досить складно. Проте, в роботі 

вдалося виявити, що різка зміна напряму вітру на протилежний (≈ 180 – 200°) 

призводить до зміни концентрацій пилу в повітрі до 40 – 50% від середнього 

умісту. При цьому виявлено, що зміна швидкості вітру на 1.5 – 2.0м/с може 

призвести до зміни концентрацій пилу на 30 – 35% за середні значення.  

Про складність дослідження впливу вітрових характеристик на 

забруднення у містах, а також велику роль локальних умов, свідчать виявлені 

у роботі закономірності для деяких міст, що вдалося отримати завдяки 

створеній інтерактивній карті (опис у розділі 2.2). Наприклад, у Тернополі 

при зменшенні швидкості вітру на 1.5м/с спостерігається зменшення 

концентрацій пилу до 0.05мг/м
3
 за середній рівень у місті (а не збільшення 

умісту, що часто спостерігається при малих швидкостях вітру [10, 12]). 

Середня швидкість вітру при цьому, за досліджуваний період, становила ≈ 

3.5 м/с. Тобто, найімовірніше, основні джерела пилу розташовані у Тернополі 



126 

на деякій відстані від місця розташування постів спостережень, і тому за 

малих швидкостей вітру забруднення повітря пилом буде зменшуватися у 

більшій частині міста. 

Іншим прикладом є Луцьк, де зміна зональної складової вітру на 3 – 4 

м/с супроводжується коливаннями концентрацій пилу в межах 30% від 

середніх значень. Стаціонарні джерела емісії, що можуть викидати частки 

пилу в повітря, розташовані у місті таким чином, що пости спостережень 

знаходяться переважно на захід та схід від них (ПП «Ківерцівський 

деревообробний комбінат», ТзОВ «Луцька картонно–паперова фабрика», 

ТОВ «Лад бетон», тощо), (рис. 4.2).   

 
Рис. 4.2 Карта-схема розташування постів спостережень та основних 

підприємств у місті Луцьк 

 

Таким чином, при східному напряму вітру пост №5 не буде 

знаходитись під впливом стаціонарних джерел викидів, які розташовані від 

нього на захід. Пост №4 знаходитиметься у зоні впливу, але частина викидів 

буде розсіюватися, так як джерела емісії розташовані на певній відстані від 

нього. У випадку, коли напрям вітру буде західним – пост №4 не буде 

знаходитись під впливом стаціонарних джерел викидів, проте пост №5 буде 

зазнавати значного впливу (значно більшого ніж пост №4 за східного 
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напряму вітру), так як знаходиться досить близько до джерел викидів. Звідси 

випливає і пояснення залежності умісту пилу від зональної складової вітру: 

збільшення західної складової вітру призводить до значно більших 

концентрацій пилу в міст, на відміну від східного вітру. При західному 

напрямі вітру в Луцьку середні концентрації пилу на 0.04 мг/м
3
 більші ніж 

при східному.  

 У Чернівцях зміни меридіональної складової вітру на 2 м/с призводять 

до збільшення концентрацій пилу на 35%. Більшість підприємств, що 

викидають пил (наприклад, ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», 

ТзОВ «Буковинська Цегла» тощо) знаходяться на півночі від постів 

спостережень за забрудненням атмосферного повітря (рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3 Карта-схема розташування постів спостережень та основних 

підприємств у місті Чернівці 

 

Таким чином, збільшення повторюваності вітру з північною складовою  

призведе до збільшення середніх по місту концентрацій пилу. У Чернівцях 

виявлено, що збільшення меридіональної складової вітру на 2 м/с, тобто 

посилення її північної складової, призводить до збільшення умісту пилу на 

0.02 мг/м
3
. 
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4.1.2 Діоксид сірки. Дисперсія реальних концентрацій SO2 

пояснюється створеними моделями залежності від метеорологічних умов на  

25 – 83% із середнім значенням R
2 

= 0.51. (Додаток Д). Найвищі значення R
2 

відмічені у Львові, Житомирі та Сімферополі (R
2 

= 0.73 – 0.83). У половині 

міст не виявлено статистично надійного зв’язку концентрацій SO2 з 

метеорологічними умовами (Додаток Д). У містах, де вдалося дослідити 

залежність формування концентрацій SO2 в атмосферному повітрі за тих чи 

інших метеорологічних умов, визначальними є температура повітря, вітрові 

та вологісні характеристики.  

За умови визначальної ролі вітрових характеристик R
2
 моделей 

залежності SO2 від метеорологічних умов досягають 0.73. Це спостерігається 

у Житомирі, Горішніх Плавнях, Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, 

Хмельницькому, Чернігові, Луганську, Луцьку, Чернівцях та Донецьку. 

Типова залежність змодельованих та фактичних значень SO2, у випадку 

сильного зв’язку із вітровими характеристиками, наведена на рис. 4.4. 

       
Рис. 4.4 Порівняння фактичних та змодельованих значень концентрацій SO2 у 

Полтаві 

 

У 8 містах, з перерахованих вище, найчіткіше проявлявся вплив саме  

швидкості вітру. Виявлено, що збільшення швидкості вітру на 1.0 – 2.5 м/с 

призводить до збільшення вмісту SO2 в атмосферному повітрі на 10 – 45% за 

середні значення. Причина такої залежності полягає у надходженні SO2 в 

атмосферне повітря в основному від ТЕЦ та металургійних підприємств, 

тобто від високих джерел викидів. Саме для високих точкових джерел емісії 
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збільшення швидкості вітру впливає на збільшення концентрацій 

забруднюючих речовин [10]. Для прикладу, на рис.4.5 наведена карта-схема 

розміщення постів спостережень та стаціонарних джерел викидів в м. 

Полтава, де антропогенні викиди SO2 сприяють формуванню чіткої сезонної 

мінливості та пояснюють більшу частину варіацій домішки. 

 

Рис. 4.5 Карта-схема розташування постів спостережень та основних 

підприємств у місті Полтава 

 

При гарячих викидах із високих джерел емісії максимуми забруднення 

відмічаються, в основному, за швидкості вітру 4 – 6 м/с. Наприклад, у 

Полтаві середня швидкість вітру за досліджуваний період (2000 – 2014 рр.) 

становила 3 м/с. При збільшенні її на 1.0 – 1.5 м/с спостерігається зростання 

концентрацій SO2 на 0.002 мг/м
3
. Зв’язок умісту концентрацій SO2 у повітрі з 

напрямом вітру та відповідно з його складовими, прослідковується значно 

гірше, ніж зі швидкістю вітру.  

Дослідження зв’язку SO2 з метеорологічними характеристиками 

показало наявність оберненої залежності концентрацій від температури 

повітря. Збільшення температури повітря в середньому на 3 – 5°С призводить 

до зменшення умісту SO2 в атмосфері на 20 – 35% від середніх значень. 
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Наприклад, у Львові збільшення температури на 3°С супроводжується 

зменшенням концентрацій на 0.01 мг/м
3
. Враховуючи джерела та стоки SO2 в 

атмосфері (розділ 1, п.1.1), залежність від температури не може бути 

зумовлена безпосередньою зміною домішки після її потрапляння в 

атмосферу. Найімовірніша причина такого зв’язку пов’язана зі змінами 

антропогенної емісії внаслідок зміни температурних умов навколишнього 

середовища. Зокрема, ТЕЦ та міські котельні використовують більше палива 

(інтенсивніша робота) за нижчих температур, що в свою чергу призводить до 

збільшення емісії SO2. Залежність змодельованих та фактичних значень SO2, 

у випадку сильного зв’язку із температурою повітря, наведена на рис. 4.6. 

     
 

Рис. 4.6 Порівняння фактичних та змодельованих значень концентрацій SO2 у 

Львові 

     

Незважаючи на теоретичну залежність концентрацій SO2 від 

вологісних характеристик, у реальних умовах не завжди такий зв’язок 

прослідковується на фоні сукупної дії численних факторів. Це зумовлює 

локальний прояв такої залежності та відсутність повного просторового 

охоплення в усіх досліджуваних містах. За умови наявності статистично 

надійного зв’язку спостерігається зменшення концентрацій SO2 при 

збільшенні вологовмісту в атмосфері. Для SO2, подібно до пилу, діє механізм  

вологого осадження. Проте, зміни вологості не призводять до настільки 

суттєвих коливань умісту домішки у порівнянні з іншими метеорологічними 

характеристиками та зазвичай зміни концентрацій не перевищують 10%.  
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4.1.3 Оксид вуглецю. Моделі залежності концентрацій СО від 

метеорологічних умов характеризуються значеннями R
2 

в діапазоні від 0.14 

до 0.78, із середнім значенням R
2 

= 0.46. (Додаток Д). Під час розрахунку 

моделей формування концентрацій СО у повітрі найбільшу кількість зв’язків 

знайдено з характеристиками вітру, дещо менше – з температурою повітря. 

Змодельовані значення концентрацій СО з визначальною роллю вітрових 

характеристик мають R
2
 від 0.33 до 0.75 (рис. 4.7), з температурою повітря – 

від 0.39 до 0.40. 

    
Рис. 4.7 Порівняння фактичних та змодельованих значень концентрацій СО у 

Львові 

 

Найбільш чітка залежність формування концентрацій СО виявлена зі 

швидкістю вітру. Виявлено, що при зменшенні швидкості вітру на 1.0 – 

1.5м/с концентрації СО можуть зменшитись на 20 – 40% від середніх 

значень. Наприклад, у Рівному за середньої багаторічної швидкості вітру 

3.8м/с її зменшення на 1.5 м/с зумовлює зменшення вмісту СО у повітрі на 

20%. Значна частка антропогенної емісії СО припадає на стаціонарні високі 

джерела. Подібно до SO2, збільшення концентрацій СО у приземному шарі 

відбувається за умови збільшення швидкостей вітру. В цілому, за умов 

великої кількості підприємств у місті, зменшення швидкостей вітру (тобто 

збільшення штилів) призводить до того, що велика частина СО 

антропогенного походження не опускається у приземний шар, що і формує 

наявність прямої залежності показників. Якщо ж емісія надходить від 

низьких джерел, то малі швидкості вітру сприяють накопиченню СО. 
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На фоні залежності концентрацій СО від швидкості вітру, залежність 

від напряму вітру чи його компонент не настільки чітка та характеризується 

локальним проявом. Зокрема, для Львова отримано залежність від 

меридіональної складової вітру. Посилення північної складової вітру 

призводить до збільшення концентрацій; при південному вітрі уміст СО в 

атмосфері зменшується. Зміна меридіональної складової на 1 м/с призводить 

до підвищення середніх значень СО на 35% від середнього значення. 

Отримані результати добре узгоджуються із розташуванням постів 

спостережень по відношенню до стаціонарних джерел забруднення повітря 

СО, зокрема, Добротвірська ТЕС, яка входить до переліку зі 100 об’єктів 

найбільших забруднювачів довкілля в Україні [71]. Добротвірська ТЕС 

розташована на північ від усіх постів спостережень міста на відстані 3 – 7 км 

та визначає формування рівнів забруднення СО у Львові за умови вітрів із 

півночі (рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8 Карта-схема розташування постів спостережень та основних 

підприємств у місті Львів 

 

Виявлено обернений зв’язок між концентраціями СО та температурою 

повітря. У середньому збільшення температури на 5 °С сприяє зменшенню 
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концентрацій на 30 – 35% від середнього рівня. Причинами такої залежності 

є ряд природних та антропогенних процесів, що діють однонаправлено, проте 

у різні сезони року, та описують різні механізми. По перше, як і у випадку з 

SO2, нижча температура повітря зумовлює більше спалювання твердого 

палива. Такий процес є переважаючим у холодну пору року. Протягом 

теплого сезону висока температура спостерігається за антициклональної 

погоди, що сприяє більшому надходженню гідроксильних радикалів ОН до 

граничного шару атмосфери із вільної тропосфери. Це, відповідно, посилює 

реакції СО з ОН. Більш того, вищі температури, що спостерігаються при 

антициклональній погоді у теплий сезон року, супроводжуються і 

збільшенням кількості прямої сонячної радіації у нижніх шарах атмосфери, 

що посилює інтенсивність фотохімічного розкладу деяких хімічних речовин, 

що знову ж таки сприяє утворенню більшої кількості ОН в атмосфері. Таким 

чином, у теплу та холодну пори року збільшення температури призводять до 

зменшення СО різними процесами. 

У роботі виявлено обернений зв’язок з атмосферним тиском. На 

відміну від чіткої залежності умісту СО від атмосферного тиску під час 

аналізу коливальних міжрічних процесів, неперіодичні короткострокові 

зміни вже менше узгоджуються між собою. Причиною цього є наявність 

більшої кількості процесів, що перешкоджають виявленню статистично 

надійної залежності виведення СО з атмосфери через більше надходження 

гідроксильних радикалів ОН в умовах антициклональної погоди. Більш того, 

зв’язок із температурою повітря, описаний вище, та процес виокремлення 

такого зв’язку для подальших розрахунків призводить до відсутності 

статистично значущого зв’язку із атмосферним тиском (різні величини 

описують однаковий процес, тому зберігається значущість лише однієї із 

них). Проте, частина моделей містить залежність безпосередньо від 

атмосферного тиску. У середньому, підвищення атмосферного тиску на 5 гПа  

сприяє зменшенню концентрацій СО на 13 %.  
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4.1.4 Діоксид азоту. Моделі залежності концентрацій NO2 від 

метеорологічних характеристик пояснюють від 21 до 87% дисперсії реальних 

значень вмісту NO2 (Додаток Д). Найвищі значення R
2 

відмічені в західних 

містах країни (Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Вінниця), (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9 Порівняння фактичних та змодельованих значень NO2 у Івано-

Франківську 

 

 Середнє значення R
2 

= 0.49, а типова залежність змодельованих та 

фактичних показників наведена на рис. 4.10.  

           
Рис. 4.10 Порівняння фактичних та змодельованих значень NO2 у Сумах 

 

Найкраще зв’язок концентрацій NO2 прослідковується із вітровими та 

вологісними характеристиками, дещо гірше – із атмосферним тиском та 

температурою повітря.  

Вітрові характеристики відігравали визначальну роль серед інших 

метеорологічних характеристик, що розглядались, у формуванні 

концентрацій  NO2 у Житомирі, Полтаві, Івано-Франківську, Одесі, Горішніх 
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Плавнях та Кривому Розі. Так як NO2 надходить в атмосферу у значній 

кількості від пересувних джерел, а також частина від стаціонарних, знайти 

зв’язок з вітровими характеристиками досить складно. Особливо складно 

характеризувати вплив швидкості вітру та визначити «небезпечну» 

швидкість вітру. Адже якщо NO2 надходить від низьких джерел, то найвищі 

рівні забруднення повинні відмічатися при штилі та слабкому вітрі. При 

емісії від високих джерел найвищі значення NO2 у повітрі можуть бути 

зафіксовані при більших швидкостях вітру (4 – 6 м/с, >6м/с тощо). 

Наприклад, у Житомирі зі зменшенням швидкості вітру на 1.5 м/с, 

концентрації NO2 у середньому зростають на 15 %. Це свідчить про 

найбільший вклад низьких джерел емісії, тобто автотранспорту, у 

формування концентрацій NO2. Для Полтави та Горішніх Плавнів отримано 

дещо інші результати, а саме: при збільшенні швидкості вітру у середньому 

на 1 – 2 м/с концентрації NO2 можуть збільшитись на 25 – 30 %. Тобто, в цих 

містах найімовірніше визначальну роль у динаміці NO2 відіграють високі 

джерела викидів (підприємства, електростанції тощо). 

Подібно до попередньо проаналізованих домішок, складові вітру та 

його напрям є явищем локальним та вимагає дослідження кожного міста 

окремо з огляду на розташування джерел викидів та постів спостережень. 

Аналізуючи зональну складову вітру у Івано-Франківську та Одесі виявлено, 

що при зменшенні на 1.5 – 2 м/с може спостерігатись збільшення 

концентрацій NO2 на 25 – 35 % від середніх значень. Подібна залежність у 

цих містах зумовлена відсутністю потужних стаціонарних джерел емісії на 

сході. У Івано-Франківську основні стаціонарні джерела емісії NO2  

(Бурштинська ТЕС та Калуська ТЕЦ) знаходяться на захід та північ від міста, 

зумовлюючи збільшення концентрацій NO2 за західного та північного 

напряму вітру (рис.4.11). Враховуючи переважаючий північно-західний вітер 

у Івано-Франківську [87] спостерігається значна повторюваність високих 

рівнів забруднення. 
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Рис. 4.11 Карта-схема розташування постів спостережень та основних у місті 

Івано-Франківськ 

 

В Одесі на сході розташовується море, і тому східний напрямок вітру 

сприяє зниженню концентрацій NO2 та збільшує інтенсивність вологого 

осадження (рис.4.12).  

 

Рис. 4.12 Карта-схема розташування постів спостережень та основних 

підприємств у місті Одеса 
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Враховуючи, що в Одесі значна частина NO2 надходить у повітря від 

пересувних джерел, які розосереджені по місту, то прояв «небезпечних» 

напрямів вітру краще всього визначати окремо на кожному посту (їх у місті  

8). 

У Кривому Розі досліджено значущість меридіональної складової вітру, 

що також є проявом локальних особливостей надходження забруднюючих 

речовин. У місті, вищі концентрації NO2 спостерігаються при вітрах з 

північною складовою. Пости 1 та 6 розташовані у зоні впливу ПАТ «Арселор 

Міттал», найбільшого стаціонарного джерела емісії міста (становить ≈ 90 % у 

загальному обсязі забруднення міста), рис.4.13. Виявлено, що збільшення 

меридіональної складової вітру на 1.5 м/с, тобто посилення її північної 

складової, призводить до збільшення умісту NO2 у повітрі Кривого Рогу на 

0.01 мг/м
3
. 

 

Рис. 4.13 Карта-схема розташування постів спостережень та основних 

підприємств у місті Кривий Ріг 

 

Змодельовані значення концентрацій NO2 з визначальною роллю 

вологісних характеристик досягали R
2 

= 0.65. Нижчі рівні вмісту NO2 у 

повітрі будуть спостерігатися у періоди з вищою вологістю. Наприклад, у 
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Рівному збільшення вологості на 10 % може призвести до зменшення 

концентрацій NO2 на 17 % від середнього умісту. Хороший зв’язок NO2 

виявлено з тиском водяної пари. Зазвичай, при його збільшенні на 2 – 5 гПа 

концентрації NO2 можуть зменшитись на 15 – 30 %. Вологе осадження є 

одним із основних механізмів виведення NO2 із атмосфери, тому збільшення 

вологовмісту в атмосфері призводитиме до більш активного осадження NO2, 

що й описується зворотною залежністю показників.  

Зв’язок між концентраціями NO2 та температурою повітря проявляється 

рідше. У середньому збільшення температури на 3 – 6 °С сприяє зменшенню 

концентрацій на 15 – 30 % від середнього рівня. В цілому, температура 

повітря визначає як прискорення швидкості реакцій утворення NO2, так і 

прискорення швидкості руйнування домішки. Отримано зворотній зв’язок, 

що підтверджує важливість температурних умов та надходження сонячного 

випромінювання для руйнування NO2, що відбувається більш інтенсивно, ніж 

процеси хімічного перетворення NOx в NO2. Отримані результати у даній 

роботі узгоджуються з останніми роботами дослідників [112]. Цілком 

можливо, що залежність обох процесів як хімічного утворення, так і 

руйнування від температурних умов стає на заваді визначення чіткого 

статистичного зв’язку NO2 та температури повітря над усією територією 

України, а не в окремих містах. 

Досліджено залежність формування концентрацій NO2 від 

атмосферного тиску, що більш чітко проявляється у північних та західних 

регіонах України. У середньому збільшення атмосферного тиску на 5 – 15гПа 

може призвести до зменшення NO2 на 14 – 25% від середнього умісту. Зміна 

концентрації NO2 при зміні тиску характеризує прояв 

антициклональної/циклональної погоди. Антициклональна погода з 

високими значеннями тиску сприяє тому, що надходить більше сонячної 

радіації на земну поверхню (так як менше хмарності), що пришвидшує 

процес фотохімічного руйнування NO2. 
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4.1.5 Формальдегід. Моделі залежності концентрацій НСНО від 

метеорологічних характеристик пояснюють до 69 % дисперсії реальних 

концентрацій (Додаток Д). Середнє значення R
2 

серед усіх досліджуваних 

міст, у яких знайдено зв’язок з метеорологічними характеристиками, = 0.51 

(рис. 4.14). 

 
a 

 

 
б 

Рис. 4.14 Порівняння фактичних та змодельованих значень НСНО у 

Маріуполі (а) та Рівному (б)  

 

Під час розрахунку моделей для концентрацій НСНО в атмосферному 

повітрі найсильніший зв’язок знайдено з вітровими характеристиками та 

атмосферним тиском. Встановити будь які закономірності з температурою 

повітря та вологістю не вдалося, незважаючи на наявність теоретично 

описаних механізмів впливу цих величин на концентрації HCHO.  
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Як і з попередніми домішками, визначальну роль у формуванні 

концентрацій  НСНО у більшості міст відігравали вітрові характеристики. 

Так як НСНО надходить в атмосферу як від пересувних, так і від 

стаціонарних джерел, знайти зв’язок з вітровими характеристиками досить 

складно. Наприклад, у Полтаві збільшення швидкості вітру на 1.5 м/с у 

середньому призводить до збільшення умісту НСНО в атмосферному повітрі 

на 35 %. Зв’язок умісту НСНО у повітрі з напрямом вітру, як і для інших 

домішок, характеризується виключно локальними залежностями. Наприклад, 

у Маріуполі при збільшенні впливу меридіональної складової на 1 м/с 

(посилення її північної складової) може спостерігатись збільшення 

концентрації НСНО на 15 – 17 %. У цьому місті близько 80% випадків 

високого забруднення атмосфери зумовлюють північні та північно-східні 

вітри [46]. Це цілком логічно, адже майже всі пости розташовані на південь 

та захід від основних стаціонарних джерел (рис.4.15). 

 

 

Рис. 4.15 Карта-схема розташування постів спостережень та основних 

підприємств у місті Маріуполь 
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 Найімовірніше, що підвищений уміст формальдегіду буде 

спостерігатись на постах 1, 2 та 25 при північному та північно–східному вітрі 

(зона впливу металургійного комбінату  та ВАТ «Азовмаш»), на пості 31 при 

північному та північно-західному (зона впливу ПАТ «Азовсталь» та 

металургійний комбінат). 

Змодельовані значення концентрацій НСНО з визначальним впливом 

 атмосферного тиску досягали R
2
=0.63. У середньому, збільшення 

атмосферного тиску на 7–10 гПа може призвести до зменшення концентрацій 

на 20–40%. Наприклад, у Рівному при збільшенні тиску на 6 гПа 

концентрація НСНО зменшується на 0.002 мг/м
3 

(≈ 25 %).
 
НСНО, як і 

попередні домішки, значною мірою залежить від надходження сонячної 

радіації на земну поверхню. В умовах антициклональної погоди надходить 

більше сонячної радіації, що і сприяє швидшому руйнуванню цієї домішки.  

 

4.2. Просторово-часові особливості розподілу метеорологічного 

потенціалу забруднення атмосфери та його складових 

 

У сучасних дослідженнях все більшої популярності набувають 

комплексні метеорологічні характеристики, одним з яких  є метеорологічний 

потенціал забруднення атмосфери (МПЗА), який описує метеорологічні 

фактори, що сприяють розсіюванню та накопиченню домішок в атмосфері. 

Згідно [12, 78], накопиченню ЗР в атмосфері сприяють вітер зі швидкістю 0 – 

1 м/с та тумани, а розсіюванню – опади та вітер зі швидкістю >6 м/с. За 

формулою 2.6, запропонованою Т. С. Селегей, розраховано показник МПЗА 

за період 2000 – 2014 рр. та виявлено, що він змінюється по території 

України у значних межах: від 0.4 до 3.8 (рис 4.16). 
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Рис. 4.16 Розподіл МПЗА по території України за період 2000 – 2014 рр. 

 

За результатами статистичної оцінки отриманих значень МПЗА та 

враховуючи граничні величини розсіювання домішок у повітрі міст, згідно 

[12], встановлено, що ступінь накопичення чи розсіювання домішок в 

атмосферному повітрі міст України характеризується наступними умовами:  

МПЗА < 0.8 – сприятливі умови розсіювання домішок; 

0.8 ≤ МПЗА ≤ 1.2 – однакова ймовірність атмосферних процесів 

(розсіювання і накопичення), які впливають на забруднення атмосфери; 

1.3 ≤ МПЗА ≤ 1.7 – переважання метеорологічних факторів, що 

сприяють накопиченню домішок; 

МПЗА ≥1.8 – найгірші умови для розсіювання домішок. 

Найвищі значення МПЗА відмічено на південному сході країни (не 

тільки промислові міста, а і більшість населених пунктів, що знаходяться на 

території Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей), 

на території Закарпаття (у населених пунктах, що розташовані в основному в 

низинних формах рельєфу), у частині населених пунктів центральних 

областей, а також у центральних районах Криму (крім Сімферополя і 
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Севастополя) та південного й східного його узбережжя. Щоб краще 

зрозуміти такий розподіл МПЗА по території України, проаналізовано його 

складові (повторюваність: швидкості вітру 0 – 1 м/с; днів з туманами; днів з 

опадами >0.5 мм; швидкості вітру ≥6 м/с). На рис. 4.17 представлено 

розподіл складових МПЗА, що сприяють накопиченню ЗР, згідно  формули 

2.6 (розділ 2). 

 

   

                              а                                                                   б 

Рис. 4.17 Повторюваність слабкого вітру 0 – 1 м/с (а) та днів з  туманами (б) у 

середньому за рік по території України за період 2000 – 2014рр. 

 

Згідно рис. 4.17 (а), райони з найвищими значеннями МПЗА, як було 

вказано вище, характеризуються значною повторюваністю слабкого вітру. 

Найбільша повторюваність вітру 0 – 1 м/с відмічалася у переважній 

більшості захищених населених пунктах на Закарпатті (до 60 – 80%) та у зоні 

з високим рівнем забруднення на південному сході (до 40 – 60%).  

Проаналізувавши  рис.4.17 (б), чіткого зонального розподілу числа днів 

з туманом по території України не виявлено. Коливання днів з туманами 

відбувається у середньому від 5 до 20 %. Лише на окремих метеостанціях: на 

території Карпатського регіону, на півдні Криму та у Луганській і Донецькій 

областях спостерігається повторюваність туманів більше 20 %. 

На  рис. 4.18 представлено розподіл складових МПЗА, що сприяють 

розсіюванню ЗР, згідно формули 2.6 (розділ 2). 
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                               а                                                          б  

Рис. 4.18 Повторюваність швидкості вітру ≥ 6 м/с (а) та днів з опадами  (б) у 

середньому за рік по території України за період 2000 – 2014рр. 

 

Згідно рис. 4.20 (а), посиленим вітровим режимом характеризувалися в 

основному прибережні населені пункти та деякі промислові міста як на сході, 

так і на заході країни (наприклад, Донецьк, Дніпро, Кривий Ріг, Рівне, 

Хмельницький, Тернопіль тощо). В свою чергу, видаленню домішок сприяє 

повторюваність днів із опадами. На рис. 4.18 (б) добре помітно, що 

найбільше днів із опадами спостерігається на північному заході та на півночі 

країни.  

 Необхідно також підкреслити, що зона високих значень МПЗА на 

південному сході країни, що представлена на рис. 4.16, характеризується не 

лише переважанням вітрів 0 – 1 м/с, а і не частими опадами, повторюваність 

яких не перевищує 30 % за рік [5, 6].  

 Отримані результати розподілу МПЗА  по території  України вказують 

на різні умови розсіювання домішок, які слід враховувати при розміщенні і 

експлуатації підприємств та розробці заходів для збереження чистоти і якості 

атмосферного повітря. 

У більшості промислових міст, які обрані для дослідження, в 

атмосферному повітрі переважали атмосферні процеси, що сприяють 

розсіюванню домішок з атмосфери (МПЗА <0.8). Найкращі умови для 

розсіювання спостерігались у повітрі міст північно-західного регіону (Рівне, 

Тернопіль Хмельницький та Вінниці), а також у містах на північному сході 
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країни (Суми, Харків, Чернігів). Сприятливими метеорологічними умовами 

також характеризувались і міста Маріуполь, Донецьк, Дніпро, Кривий Ріг та 

Сімферополь. У деяких містах центрального регіону (Київ),  на півдні країни 

(Одеса, Ізмаїл) та в окремих містах Карпатського регіону (Івано-Франківськ, 

Чернівці та Львів) МПЗА характеризується однаковою ймовірністю як до 

накопичення, так і розсіювання домішок в атмосфері. Підвищений 

метеорологічний потенціал забруднення атмосферного повітря спостерігався 

в Ужгороді [5, 6]. 

 Найгірші ж умови для розсіювання домішок протягом періоду 2000 –

2014 рр. спостерігалися у Житомирі та Запоріжжі (МПЗА ≥1.8) [4, 5]. Проте, 

ці результати викликали деякі сумніви, тому наступним кроком стало 

дослідження умов захищеності метеостанцій у містах, що аналізувалися. Слід 

зазначити, що через зростання захищеності метеостанцій будівлями, 

деревами тощо дані, отримані на деяких метеостанціях, можуть втрачати 

репрезентативність. Аналізуючи метеостанцію Запоріжжя, отримано 

підтвердження припущення: дійсно метеостанція закрита з усіх горизонтів, 

крім північно–західного, на 23 – 30° [93, 98]. У Житомирі метеостанція теж є 

досить захищеною, а також на початку 2000-х ще й перенесена на 5 км на 

захід. Згідно аналізу умов розташування метеостанцій виявлено, що на 

сьогодні більшість метеостанцій є закритими по одному або по декількох 

румбах. Підтвердження цих висновків знайдено і в деяких сучасних роботах 

[94]. Незважаючи на те, що в інших містах ситуація із урахуванням 

швидкості вітру в умовах закритості горизонту метеостанцій краща, ніж у 

Житомирі та Запоріжжі, об’єктивність МПЗА викликає деякі сумніви. На рис 

4.19 представлено як змінились середні значення МПЗА у містах України за 

період 2000 – 2014рр. відносно кліматичного періоду.   
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Рис. 4.19 Зміна середньої за рік величини МПЗА за період 2000 – 2014рр. 

відносно кліматичного (1961 – 1990 рр.) 

 Житомир та Запоріжжя не представлені на рис.4.19, так як захищеність 

метеостанцій у цих містах значно збільшилась. У містах Красноперекопськ 

та Горішні Плавні немає метеостанцій, тому для їх аналізу використано дані 

найближчої (Ішунь та ГМО Світловодськ відповідно).  

         Згідно рис. 4.19, у більшості міст спостерігається збільшення МПЗА у  

період 2000 – 2014рр. відносно кліматичного періоду (1961 – 1990 рр.). 

        Результати дослідження тенденції зміни МПЗА та його складових 

протягом 2000 – 2014 рр., свідчать, що в атмосфері більшості міст 

зберігається динаміка погіршення метеорологічних умов розсіювання 

домішок [5, 6, 65].  

Попри популярність використання МПЗА в Україні, результати 

отримані у даній роботі вказують на неоднозначність показника та 

необхідність проведення детального аналізу у випадку необхідності 

залучення МПЗА за тих чи інших умов. По-перше, проведені дослідження 

показали, що тумани сприяють виведенню більшої частини домішок через 

процеси вологого осадження. Звичайно під час туману може спостерігатися 
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накопичення забруднення у зв’язку із тим, що метеорологічні умови, 

сприятливі для формування туманів, є сприятливими і для накопичення ЗР. 

Проте, розсіювання туманів завершується інтенсифікацією виведення ЗР із 

атмосфери. Тобто, МПЗА найчастіше втрачає сенс, адже усі випадки туманів, 

що спостерігалися протягом певного проміжку часу, завершилися 

виведенням домішок через механізм вологого осадження. Це 

підтверджується і роботами зарубіжних вчених, де тумани розглядаються як 

процеси розсіювання, а не накопичування домішок в атмосфері через 

механізм вологого осадження [135, 139, 147]. По-друге, у розділі 4.1 

встановлено, що штиль та сильні вітри можуть справляти неоднозначний 

вплив на формування концентрацій ЗР. Для кожного міста ситуація залежить 

від розташування та характеристик джерел викидів, а також положенням 

постів спостережень по відношенню до них. До цього додаються можливі 

неточності під час вимірювання швидкості вітру на метеорологічних станціях 

за умов різної закритості горизонту. Тобто, три із чотирьох складових МПЗА 

можуть бути хибно оцінені у випадку ігнорування вище описаних можливих 

неузгодженостей. Більш того, механізми утворення та виведення домішок із 

атмосфери відрізняються (наприклад, СО практично не залежить від 

вологості повітря), що також ускладнює використання МПЗА як 

універсального показника. Саме ці факти потребують більш детального 

дослідження складових МПЗА на рівень забруднення повітря. 

 

4.3 Залежність концентрацій домішок від складових 

метеорологічного потенціалу забруднення атмосфери 

 

Дослідження залежності складових МПЗА та концентрацій домішок 

здійснювалося за допомогою аналізу градацій ЗР та повторюваності явищ, 

що є складовими МПЗА. Виявлено, що метеорологічні умови, які сприяють 

розсіюванню домішок в атмосферному повітрі є індивідуальними для 
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кожного міста та повинні визначатися з урахуванням особливостей 

місцевості, розташування джерел емісії та характеристик домішок.  

Результати аналізу впливу повторюваності кількості днів зі швидкістю 

вітру 0 – 1 м/с на рівні забруднення атмосферного повітря наведено на рис. 

4.20. 

  

  

 

Рис. 4.20 Зв’язок концентрацій ЗР різних градацій зі швидкістю вітру 0 –1 м/с 

 

На рис. 4.20 червоним кольором позначено міста, в яких зі збільшенням 

повторюваності вітру 0 – 1 м/с спостерігалось збільшення концентрацій, 

зеленим – зменшення, білим – залежності виявити не вдалося. 

Рівень забруднення атмосферного повітря істотно залежить від 

швидкості вітру, проте вплив швидкості вітру має досить складний характер. 

Згідно з формулюванням формули МПЗА в усіх містах має спостерігатися 
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підвищення концентрацій домішок при збільшенні кількості днів зі 

швидкістю вітру 0 – 1 м/с. Однак в роботі виявлено, що в деяких містах, для 

окремих домішок, можуть спостерігатись обернені залежності. Тільки в 9 –

40% досліджуваних міст (залежно від домішки) спостерігається збільшення 

концентрацій ЗР при збільшен ні повторюваності швидкості вітру 0 – 1 м/с. 

Причиною такого результату є надходження ЗР в атмосферу від різних 

джерел емісії, тому на першому етапі необхідно проаналізувати основні 

джерела надходження домішки у місті та орографію міста. Потім визначити 

основні параметри джерел викидів, серед яких основними є висота (високі чи 

низькі) та температуру викидів (гарячі чи холодні), адже у залежності від 

висоти джерел викидів у більшості міст існують декілька «небезпечних» 

швидкостей вітру, тобто тих швидкостей, при яких спостерігаються 

максимальні рівні забруднення повітря [31]. Наприклад, на рис 4.20 бачимо, 

що у м. Луцьк для пилу спостерігається обернена залежність, тобто 

збільшення повторюваності днів зі швидкістю вітру 0 – 1 м/с буде сприяти 

зменшенню концентрацій. Основні джерела емісії пилу у цьому місті є 

високими, тобто найбільше емісії пилу буде надходити не при вітрі зі 

швидкістю 0 – 1 м/с (див. розділ 4.1.1). По SO2 та CO виявлено, що 

збільшення повторюваності швидкості вітру 0 – 1 м/с буде сприяти 

збільшенню концентрацій цих домішок. Цілком ймовірно, що емісія SO2 та 

CO у Луцьку від низьких джерел є переважаючою, тобто надходить від 

автотранспорту. В той же час знайти зв’язок між концентраціями NO2 та 

НСНО з повторюваністю швидкості вітру 0 – 1 м/с у Луцьку не вдалося. На 

рис. 4.21. для прикладу наведено зв’язок у Луцьку між повторюваністю 

швидкості вітру 0 – 1 м/с та концентрацій пилу і SO2.  
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Рис. 4.21 Зв’язок між концентраціями ЗР та повторюваністю  швидкості вітру 

0 – 1 м/с у Луцьку 

 

В свою чергу, у Львові, наприклад, найімовірніше, що при малих 

швидкостях вітру буде спостерігатись найвище забруднення повітря пилом,  

NO2 та НСНО. Можливою причиною цього є те, що у Львові значна частина 

згаданих домiшок надходить від автотранспорту (низькі джерела викидів), 

що здатні накопичуватись при штилі. Проте не виключено, що ці домішки 

будуть накопичуватись і при інших швидкостях вітру, адже у повітря Львова 

пил та формальдегід надходить також від деревообробної промисловості, а 

діоксид азоту від підприємств теплоенергетики [71]. 

При пошуку зв’язку між концентраціями ЗР та швидкістю вітру > 6 м/с  

у 13 – 37 % міст (залежно від домішки) отримано підтвердження того, що 

даний вітер сприяє розсіюванню домішок (рис. 4.22).  
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Рис. 4.22 Зв’язок концентрацій ЗР різних градацій зі швидкістю вітру >6м/с. 

 

У містах Ужгород та Вінниця спостерігаються протилежні залежності, 

тобто збільшення кількості днів зі швидкістю вітру >6м/с сприятимуть 

збільшенню концентрацій деяких ЗР. Причини таких залежностей можуть 

полягати у надходженні ЗР від віддалених джерел, що можуть 

розташовуватися поза містом. Наприклад, у випадку Вінниці перевищення 

характерні для СО та SO2, що можуть надходити від Ладижинської ТЕС. 

Зрозуміло, що подолання забрудненими повітряними масами такої відстані 

потребує високих швидкостей вітру. 

Зміна ЗР в результаті більшої повторюваності туманів повністю 

узгоджується із роботами закордонних вчених та підтверджуються отримані 

результати у розділах 3 та 4.1. Виявлено, що збільшення повторюваності 

туманів узгоджується з процесом накопичення ЗР лише у 3 % міст. Аналіз 

залежності концентрацій ЗР від повторюваності днів з туманами наведено на 

рис.4.23.   
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Рис. 4.23 Зв’язок концентрацій ЗР різних градацій з туманами 

 

Загалом тумани сприяють зменшенню вмісту в повітрі тих домішок, 

для яких вологе осадження є характерним механізмом виведення із 

атмосфери. Тому найчастіше використання туманів при розрахунку МПЗА 

для відображення процесу накопичення ЗР суперечить реальним умовам. 

Слід відмітити, що найкраще зв’язок з туманами знайдено для пилу. 

Збільшення повторюваності туманів призводить до того, що більша частина 

завислих речовин осідає на поверхню та виводиться з атмосфери. Однак слід 

пам’ятати, що з туманами пов’язані смоги, при яких упродовж тривалого 

часу в повітрі утримуються високі концентрації шкідливих домішок. А також 

в поєднанні з інверсіями температури може спостерігатись негативний вплив 
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туманів на забруднення повітря. Враховуючи отримані результати, стає 

очевидним недоцільність використання МПЗА у більшості випадках. 

Збільшення повторюваності опадів сприяє виведенню домішок із 

атмосфери. Аналіз залежності концентрацій ЗР від повторюваності днів з 

опадами наведено на рис.4.24  

  

   

 

Рис. 4.24  Зв’язок концентрацій ЗР різних градацій з опадами. 

 

Подібна залежність очевидна, підтверджена та не потребує додаткових 

пояснень. Відсутність чіткого прояву у деяких містах існує через дві 

причини: «точковість» випадання опадів та другорядність механізму 

вологого осадження через опади для деяких домішок. «Точковість» 

випадання опадів зумовлює послаблення чіткого прояву залежності, якщо 
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метеорологічна станція розташована на віддалі від постів вимірювання 

забруднення атмосферного повітря. Або ж є декілька постів спостережень, 

розташованих у різних частинах міста. 

Отже, отримані результати свідчать про можливість застосування 

формули для розрахунку МПЗА лише після детального аналізу його 

складових в кожному місті з огляду на визначені часові масштаби, точність 

отриманих даних швидкості вітру на метеорологічних станціях (як наслідок 

ступеня закритості горизонту) та впевненості у використанні даних, де 

виключена можливість існування виміряних значень ЗР протягом певного 

часу після розсіювання туману. 

 

          Висновки до розділу 4 

 

Найбільш статистично надійні результати дослідження залежності змін 

концентрацій ЗР в атмосфері під впливом різних метеорологічних умов 

можна отримати за умови видалення залежності концентрацій від 

попереднього стану. У середньому коефіцієнти авторегресії першого порядку 

складають 0.72 для CO, 0.70 для SO2, 0.69 для NO2, 0.66 для HCHO та 0.57 

для пилу. 

Характеристики вітру найбільше впливають на зміни рівнів 

забруднення атмосферного повітря. У середньому зміна швидкості вітру на 1 

– 2 м/с зумовлює зміни концентрацій ЗР на 30 – 45 %. Напрям вітру, а також 

його зональна та меридіональна складові характеризуються локальним 

впливом на уміст домішок, що можливо дослідити з урахуванням взаємного 

розташування джерел емісії та постів спостережень. 

Залежність умісту ЗР від інших метеорологічних характеристик 

проявляється через механізми виведення домішок із атмосфери. Окрім вітру, 

уміст пилу залежить від характеристик вологості повітря, SO2 – від 

температури та вологості повітря, СО – від температурних умов та 
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атмосферного тиску, NO2 – від температури повітря, вологості та 

атмосферного тиску, НСНО – від атмосферного тиску. 

Характеристики вологості повітря проявляються як індикатори 

вологого осадження, збільшення якого призводить до зменшення 

концентрацій в середньому на 10 – 30 %. Температура повітря визначає 

швидкість перебігу хімічних реакцій для більш реактивних домішок та на 15 

– 35% визначає їх зміни в атмосфері. Атмосферний тиск не впливає 

безпосередньо, проте є хорошим індикатором синоптичних умов, що через 

хмарність впливають на надходження сонячної радіації до земної поверхні, 

посилюючи фотохімічний розклад СО, NO2 та HCHO.  

Середні багаторічні значення МПЗА для території України варіюють в 

межах від 0.4 до 3.8. Проте, складові МПЗА сильно залежать від ряду умов, 

що часто роблять його непридатним для використання. Детальний аналіз змін 

концентрацій ЗР за різних варіацій складових МПЗА показав 

неоднозначність результатів для різних міст під час врахування вітру 

швидкістю 0 – 1 м/с та >6 м/с. Вплив характеристик вітру істотно залежить 

від взаємного розташування постів спостережень та джерел емісії, а точність 

їх вимірювання від ступеня закритості горизонту на метеорологічній станції. 

Тумани сприяють зменшенню вмісту в повітрі тих домішок, для яких вологе 

осадження є характерним механізмом виведення із атмосфери. Тому 

найчастіше використання туманів при розрахунку МПЗА для відображення 

процесу накопичення ЗР суперечить реальним умовам. Повторюваність 

опадів сприяє виведенню домішок із атмосфери, проте чіткість зв’язку у 

деяких містах може втрачатися внаслідок  «точковості» випадання опадів. 

          Результати досліджень, описаних у розділі 4, опубліковано в працях [5, 

6, 31, 46, 61, 62, 65, 76] і можуть бути використані під час створення 

статистичних прогностичних моделей вмісту ЗР, для верифікації та перевірки 

схем дисперсійного та хіміко-метеорологічного моделювання домішок, а 

також поглиблюють знання щодо особливостей динаміки ЗР у різних містах 

території України 
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РОЗДІЛ 5 

 

ВИДІЛЕННЯ ЗОН МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО 

ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЧАСОВОЇ 

МІНЛИВОСТІ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН  

 

Проведений аналіз мінливості концентрацій ЗР, а також знайдені 

залежності такої мінливості від метеорологічних та кліматичних умов, що 

розкриті у розділах 3 – 4, є дуже важливими і показують, що без правильного 

врахування коливань (сезонних та міжрічних) не може відбуватися жодного 

планування для покращення якості повітря. Згідно Директив ЄС [29 – 30], 

такі планування можуть включати заходи, що стосуються автомобільного 

руху, будівельних робіт тощо і  їх необхідно застосовувати в зонах де рівні 

забруднення перевищують граничні величини та цільові показники. 

Незважаючи на те, що при розробленні планів щодо якості повітря 

враховується перш за все антропогенне навантаження, врахування 

метеорологічних умов теж надзвичайно важливе. Припустимо, що 

розроблено певний план щодо якості атмосферного повітря, проте, у цей час, 

можуть спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють розсіювання 

домішок. Як наслідок, середні концентрації ЗР можуть зрости, незалежно від 

антропогенних викидів. Відповідно, навіть дуже хороший план може не 

спрацювати, що призведе до можливих економічних збитків та його 

подальше скасування. Проте, якщо за таких умов було б враховано описані у 

даній роботі (розділи 3 – 4) процеси, ймовірність збільшення концентрацій в 

окремі періоди можна спрогнозувати, що призвело б до більш об’єктивної 

оцінки розробленого плану. Виходячи з отриманих результатів, згаданий 

вище фактор необхідно враховувати на початку планування, тобто 

починаючи з виділення зон моніторингу якості атмосферного повітря.  

Таким чином, результати проведених досліджень були частково 

використані на практиці, під час роботи над НДР № 2.16 «Приведення 
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нормативної бази існуючої системи спостережень за забрудненням 

атмосферного повітря у відповідність до вимог нормативних документів ЄС» 

[37] та стали основою для розробки рекомендацій щодо установлення та 

класифікації зон і агломерацій згідно з вимогами Директив 2004/107/ЄС та 

2008/50/ЄС, які передані в Управління Гідрометеорології та в ЦГО ім. Бориса 

Срезневського для використання в оперативній роботі.  

Основним керівним документом, що регламентує функціонування 

системи моніторингу в Україні є «РД 52.04.186-89» [72]. Мережа 

спостережень за забрудненням атмосферного повітря національної 

гідрометслужби формується постами, а їх розташування визначалось за 

промисловим навантаженням та кількістю населення, яке піддається впливу 

забруднення [72]. В той час, як згідно Директив ЄС, при виборі місця 

розташування постів необхідно перш за все враховувати вплив забруднення 

на здоров’я населення та екосистеми [29, 30]. Тому, метою імплементації 

Директив ЄС є забезпечення наближення законодавства України до 

законодавства ЄС в частині встановлення порядку проведення оцінки якості 

атмосферного повітря щодо умісту найбільш шкідливих забруднювачів 

атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря [30], що в 

подальшому забезпечить стале управління якістю повітря та сприятиме 

зниженню забруднення.  

 

5.1 Oсобливості виділення зон моніторингу якості атмосферного повітря 

на території України    

 

Згідно Директив ЄС [29, 30] одним з двох основних елементів  

управління якістю атмосферного повітря є зони. Тому, на території нашої 

держави в цілях імплементації асоціації Україна – ЄС необхідно виділити 

зони управління якістю атмосферного повітря. Під визначенням «зона» 

розуміють частину території держави, яку призначено для цілей управління 

якістю повітря [30, 47]. Згідно [30, 123] виділення зон необхідно здійснювати 
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для всіх ЗР разом, а також для кожної окремо. У випадку існування декількох 

наборів зон для різних ЗР одне місце (частина території країни) одночасно 

може перебувати в кількох зонах, при цьому морську акваторію в площу зони 

враховувати не можна [2].  

Всім зонам обов’язково надається назва та код. Код складається з 

абревіатури назви країни та чотирьох символів – серійний номер, що наданий 

зоні (СС××××). Код країни та його абревіатура визначаються згідно з ISO 

3166-1 [125] і для України це – UA. Частина коду ×××× може складатися  

окремо з цифр, окремо з літер або ж з цифр та літер разом [2, 103, 104].  

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827 [47] 

в Україні вже встановлений перелік з 25 зон, межі яких співпадають з 

межами адміністративних областей. Проте, зважаючи на розміри областей, 

які часто охоплюють території з високим і низьким рівнем забруднення, 

(наприклад Луганська область), формування таких неоднорідних зон є 

некоректним для цілей моніторингу якості атмосферного повітря. Таким 

чином, на думку автора, враховуючи розміри областей, сама система 

моніторингу має передбачати менші за розміром просторові одиниці, 

необхідні для подальшого створення планів щодо поліпшення якості 

атмосферного повітря на рівні областей. В даній роботі було виокремлено 

саме зони моніторингу атмосферного повітря і про них піде мова далі.  

Для території України при виділенні зон враховувалась перш за все 

інформація про населення (кількість та щільність) [2], які одержано з 

Геопорталу адміністративно-територіального устрою [20]. Найбільш 

заселеними є промислові регіони, з істотною щільністю населення в 

промислових центрах (до 2000 осіб/км
2
). Значна щільність населення 

відмічена на заході країни (до 1000 осіб/км
2
), а найнижча – на півночі (зона 

Полісся), а також у частині східних та південних областей (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 Виділення зон на території України за щільністю населення 

 

Так як зони необхідно виділяти для моніторингу якості повітря, при їх 

виокремленні обов’язково слід врахувати промислове навантаження, викиди 

ЗР та концентрації [2, 7, 27]. Важливими є і метеорологічні характеристики, 

за яких ЗР можуть тривалий час залишатись в атмосфері та за яких здатні 

розсіюватись, а також фізико-географічні особливості, які впливають на 

швидкість та напрям переносу повітряних мас [2, 31]. З метою урахування 

особливостей забруднення території України та визначальних 

метеорологічних умов, виділення зон моніторингу якості атмосферного 

повітря відбувалося із залученням результатів, отриманих у розділах 3 та 4 

даної роботи. Зокрема, для об’єктивної оцінки антропогенного навантаження 

та рівнів забруднення атмосферного повітря, використано обчислені у роботі 

середні концентрації ЗР. Разом із аналізом часової варіативності домішок, 

визначених за особливостями сезонних та міжрічних коливань, а також 

врахування залежності від метеорологічних та кліматичних умов, проведено 

додаткове уточнення меж зон моніторингу атмосферного повітря. Таким 

чином, враховуючи наведені вище принципи та рекомендації Директив ЄС 

щодо встановлення зон моніторингу якості атмосферного повітря, на 

території України запропоновано виділити 62 зони (рис. 5.2), Додаток Г. 
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Рис.5.2  Виділені зони моніторингу якості повітря на території України 

 

З метою оцінки об’єктивності виділення зон моніторингу атмосферного 

повітря, перевірку здійснено двома методами. Перший метод ґрунтується на 

використанні наземних даних по обсягах викидів ЗР від стаціонарних джерел 

забруднення у містах, адміністративних районах та областях [2, 71, 82]  (рис. 

5.3).  

 

Рис. 5.3 Обсяги викидів ЗР у виділених зонах 
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Згідно рис. 5.3 встановлено, що просторовий розподіл викидів вдало 

відтворює виділення на території України зон. Найбільш забрудненими є 

зони UA055z, UA056z (Донецька область), UA029z (південна частина 

Луганської області), UA026z (центральна частина Харківської області) та 

деякі зони Дніпропетровської і Запорізької областей.  

Другий метод реалізовано з використанням результатів супутникових 

спостережень, а саме даних приладу TROPOMI супутника Sentinel–5P, який 

було запущено 13 жовтня 2017 р. [77]. Дані супутникового зондування є 

найбільш доцільним методом порівняння, так як просторове покриття 

дозволяє відстежувати зміни якості атмосферного повітря віддалених 

територій та в районах з відсутніми наземними спостереженнями [77]. 

Просторова роздільна здатність Sentinel-5P складає 7х3.5 км. [165], що 

дозволяє проаналізувати якість атмосферного повітря будь-якої із виділених 

зон. Дані супутника є відкритими для користувачів [166].  

За даними Sentinel-5P проаналізовано просторово-часові 

закономірності розподілу NO2 над територією України. NO2 обрано у зв’язку 

з тим, що дана домішка є універсальною і відображає вплив різних джерел 

емісії [163]. Період аналізу NO2 охоплює липень 2018 – червень 2020 рр. 

включно. Початком періоду є не дата запуску супутника, а вихід першого 

релізу даних, після яких стало можливе їх використання [77].  

Дані загального умісту NO2 представлені як продукти другого рівня 

Sentinel–5P Level 2 (L2) [77, 164]. Проте, враховуючи необхідність обробки 

великих масивів даних та обмеженість комп’ютерної потужності, 

використано дані третього рівня L3, наданих для користування платформою 

Google Earth Engine [120], що дозволяє використовувати власні сервери для 

обробки мовою JavaScript у вбудованому веб-середовищі Code Editor [77]. 

Попередня обробка даних Sentinel-5P включала у себе вивантаження 

відповідних продуктів третього рівня L3 на віддалені сервери Google, що 

забезпечило можливість швидких обчислень великих масивів даних без 

залучення власних комп’ютерних ресурсів. Обробку даних, обчислення та 
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візуалізацію результатів реалізовано мовою JavaScript у The Earth Engine 

Code Editor [77].  

Похибка вимірювання NO2 супутником Sentinel–5P для забруднених 

регіонів складає 5 – 10 %, для чистих – до 50 % [77, 169, 172]. Проте є ряд 

процедур (фільтрація даних, часове та просторове осереднення), які 

дозволяють покращувати точність оцінки [169]. В даній роботі використано 

дані, які пройшли три етапи покращення точності оцінки. По-перше, дані 

відфільтровані з індексом гарантії якості 0.5. По-друге, використано 

осереднення за достатньо довгий період часу. По-третє, дані пройшли 

конвертацію через процедуру bin_spatial, що введена в Google Earth Engine, 

тобто просторове осереднення. 

Сумісний аналіз тропосферного, стратосферного та загального умісту 

NO2 в атмосфері показав визначальний внесок тропосферних концентрацій, а 

тому дає чітке уявлення щодо ролі антропогенних джерел емісії (рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4 Просторовий розподіл середніх значень загального вмісту NO2 

(моль/м
2
) за липень 2018 – червень 2020 
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Згідно рис. 5.4, на відміну від європейських міст, де найвищий уміст 

NO2 спостерігається у завантажених автотранспортом містах [110, 133], в 

Україні найбільші перевищення, за винятком Києва, досі спостерігаються у 

регіонах з потужними промисловими викидами.  

Проаналізувавши зони за рівнем забруднення NO2 за супутниковими 

даними, визначено, що найнижчі концентрації від 5·10
-5

 до 6·10
-5

 моль/м
2 

характерні для зон: UА001z, UА005z, UА007z, UА032z, UА058z, UА059z 

(територія Полісся, Кримські та Карпатські гори). Для деяких зон, а саме 

UА014z, UА030z, UА041z, UА052z характерні високі концентрації NO2, від 

8·10
-5

 до 9·10
-5

 моль/м
2
. У найбільш забруднених регіонах вміст NO2 

перевищує 1·10
-4

 моль/м
2
 (до них відносяться зони UА010z, UА026z, UА028z, 

UА029z, UА039z, UА055z, UА056z), рис. 5.5. 

 

Рис. 5.5 Просторовий розподіл середніх значень загального вмісту NO2 

(моль/м
2
)  у виділених зонах 

 

Для аналізу забруднених зон доцільно окремо проаналізувати зони з 

великою кількістю джерел, а окремо – невеликі зони, з одним визначальним 
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джерелом. Наприклад, потужним джерелом емісії в UА056z є 

Старобешівська ТЕС, яка розташована у Новому Світі, де вміст NO2  за 

даними супутникових спостережень перевищує 10 – 12·10
-5

 моль/м
2
. Даний 

факт дозволяє припустити наявність потужної емісії з Старобешівської ТЕС, 

так як в зонах UА019z та UА030z, де також є потужні джерела викидів 

(Бурштинська та Ладижинська ТЕС відповідно), концентрації не 

перевищували значення 9·10
-5

 моль/м
2
. Високий вміст NO2 (11 – 12·10

-5
 

моль/м
2
) спостерігався у UА010z, де знаходиться місто Київ, яке постійно 

завантажене автотранспортом. У ряді міст України, середні концентрації 

знаходились на рівні 9·10
-5 

– 1·10
-4

 моль/м
2
, це зокрема міста: Харків, Львів, 

Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Черкаси. Для 

більшості  зон рівні забруднення були в межах від 6·10
-5

 моль/м
2
 до 8·10

-5
 

моль/м
2
. Таким чином, використання супутникових даних Sentinel-5P 

підтвердило правильність виділення зон моніторингу атмосферного повітря. 

 

5.2 Результати дослідження рівнів забруднення повітря щодо порогів 

оцінювання 

 

Згідно з Директивами ЄС всі зони мають класифікуватись за рівнем 

забруднення атмосферного повітря, тому для оцінювання якості повітря у 

зонах необхідно забезпечити проведення спостережень за такими 

шкідливими речовинами як: діоксид сірки, діоксид азоту та оксиди азоту, 

оксид вуглецю, тверді частки (РМ2,5 та РМ10), озон, свинець, бензол, миш’як, 

кадмій, ртуть,нікель, поліциклічні ароматичні вуглеводні (бенз(а)пірен)  [29, 

30, 122, 123]. 

Класифікація зон здійснюється щодо порогів оцінювання і має 

переглядатись щонайменше один раз на п’ять років [29, 30]. У разі істотних 

змін у промисловій діяльності, яка відображається в концентраціях ЗР, 

класифікація може переглядатися частіше. Для класифікації зон за рівнем 

забруднення атмосферного повітря застосовують такі показники [1, 29, 30]: 
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 гранична величина (ГВ) – рівень концентрації ЗР, встановлений на 

основі наукових знань, з метою уникнення, попередження чи зменшення 

шкідливих впливів на людське здоров’я та/або на довкілля в цілому, який 

отримується в межах заданого проміжку часу і  він не повинен бути 

перевищений після його отримання [29, 30]; 

 цільовий показник (ЦП) – певна концентрація ЗР в повітрі, яка має бути 

досягнута, де це можливо, з метою уникнення, запобігання або зменшення 

шкідливого впливу на здоров’я людини й навколишнє середовище [29, 30]; 

 верхній поріг оцінювання (ВП) – рівень концентрації ЗР, нижче якого 

можна застосовувати комбінацію з фіксованих вимірювань та моделювання 

[29, 30]; 

 нижній поріг оцінювання (НП) – рівень концентрації ЗР, нижче якого 

можна застосовувати тільки моделювання чи  методи об’єктивної оцінки [29, 

30].  

  Відповідно до цих показників має класифікуватись кожна зона 

(Додаток Д). Класифікація за граничними величинами здійснюється для 

діоксиду азоту, оксидів азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, твердих 

часток, свинцю; за цільовими показниками – для кадмію, миш’яку, нікелю, 

приземного озону, бензолу та бенз(а)пірену. Пороги оцінювання визначають 

як частини від граничної величини чи цільового показника.  

Під час класифікації зон за забрудненням повітря, перевищення 

граничних величин та цільових показників визначають на основі 

попереднього п’ятирічного періоду спостережень. Поріг оцінювання 

вважається перевищеним, якщо він був перевищеним протягом трьох 

календарних років з п’ятирічного інтервалу [2, 29, 30]. За відсутності 

п’ятирічного періоду спостережень, класифікацію зон можна проводити за 

короткостроковими вимірюваннями протягом одного року та в місцях 

ймовірного розташування найвищих рівнів забруднення [29, 30]. 

Таким чином, за даними спостережень за забрудненням атмосферного 

повітря на мережі ЦГО ім. Б. Срезневського за 5-ти річний період (2010 –
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2014 рр)., проведено оцінку рівнів забруднення повітря деякими ЗР за 

результатами середньорічних концентрацій для 53 міст України. Оцінка 

якості атмосферного повітря не проводилась для РМ10, РМ2,5, миш’яку, озону, 

ртуті (концентрації яких в Україні не вимірюють) та бензолу (який 

вимірюють лише у двох містах).  

У табл.5.1 наведені критерії оцінювання якості повітря щодо граничних 

величин чи цільових показників, що встановлені Директивами ЄС [29, 30].  

 

Таблиця 5.1 

Пороги оцінювання концентрацій ЗР по відношенню до граничної 

величини чи цільового показника згідно Директив ЄС 

Домішка Період 

Осереднення 

Гранична 

величина/ 

цільовий 

показник 

Пороги оцінювання 

%  Значення 

ВП НП ВП НП 

РМ10 24год. 0,05мг/ м
3
 70 50 0,035 0,025 

Рік 0,04мг/ м
3
 70 50 0,028 0,020 

РМ2,5 Рік 0,025мг/ м
3
 70 50 0,017 0,012 

SO2 24год. 0,125мг/м
3
 60 40 0,075 0,050 

1год. 0,35мг/м
3
 60 40 0,21 0,14 

СО 8год. 10мг/ м
3
 70 50 7 5 

NO2 Рік 0,04мг/м
3
 80 65 0,032 0,026 

1год. 0,2мг/м
3
 70 50 0,14 0,10 

БП Рік 1нг/ м
3
 60 40 0,6 0,4 

Pb Рік 0,5мкг/м
3
 70 50 0,35 0,25 

Ni Рік 0,02мкг/м
3
 70 50 0,014 0,010 

Cd Рік 0,005мкг/м
3
 60 40 0,003 0,002 

 

Так як ГДК більшості домішок не співпадають зі стандартами ЄС, 

пороги оцінювання для них визначались окремо. Згідно табл. 5.1 ВП та НП є 

відсотковими співвідношеннями, тому для визначення порогів оцінювання 

при застосування ГДК використовувалось таке ж відсоткове співвідношення  

як і для європейських стандартів (табл. 5.2). 

 

 

 



167 

Таблиця 5.2 

Пороги оцінювання концентрацій ЗР по відношенню до 

середньодобових гранично допустимих концентрацій 

Домішка ГДКс.д. Пороги оцінювання 

% від ГДК Значення 

ВП НП ВП НП 

Пил 0,15мг/ м
3
 70 50 0,105 0,075 

SO2 0,05мг/ м
3
 60 40 0,03 0,02 

СО 3мг/ м
3
 70 50 2,1 1,5 

NO2 0,040мг/ м
3
 80 65 0,032 0,026 

БП 1нг/ м
3
 60 40 0,6 0,4 

Pb 0,30мкг/ м
3
 70 50 0,21 0,15 

Ni 1,0мкг/ м
3
 70 50 0,7 0,5 

Cd 0,30мкг/ м
3
 60 40 0,18 0,12 

 

Як сказано вище, в Україні не вимірюють РМ10 та РМ2,5, а лише 

загальну масу пилу, тому ГДК та граничні величини будуть різними. Проте, 

для наближеної оцінки порогів оцінювання, приймаємо, що для пилу ВП = 

70% ГДКс.д., НП = 50% ГДКс.д. За стандартами України та ЄС, граничні 

значення, співпадають тільки для двох ЗР (NO2 та БП). Для SO2, СО та Pb 

гранично допустимі концентрації є більш жорсткими ніж стандарти ЄС, для 

Ni та Cd навпаки, не такі жорсткі. 

Згідно наведених у табл. 5.1 та 5.2 граничних величин, цільових 

показників та верхнього і нижнього порогів оцінювання проаналізовано стан 

забруднення атмосферного повітря ЗР. 

Рівень забруднення діоксидом азоту згідно стандартів ЄС та стандартів 

України перевищує ВП оцінювання у більшості міст, крім Харкова, 

Сімферополя, Севастополя, Кропивницького, Григорівки та Рави-Руської 

(пункт транскордонного перенесення). В містах Рівне, Івано-Франківськ, 

Вінниця, Кременчук, Олександрія, Горішні Плавні, Черкаси, Чернівці, 

Рубіжне і Світязь (пункт транскордонного перенесення) знаходиться між ВП 

і НП (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6 Середньорічні рівні NO2 по відношенню до стандартів ЄС та  

стандартів України  

 

На основі рис. 5.6, де проаналізовано рівень забруднення NO2 у містах, 

здійснено спробу класифікації зон за концентраціями NO2. Виявлено, що річні 

концентрації в більшості зон, де наявні дані, перевищують граничну 

величину або верхній поріг оцінювання. Лише в зоні UA060z немає 

перевищення нижнього порогу оцінювання NO2, та в зонах UA003z, UA006z, 

UA025z, UA030z, UA035z концентрації NO2 знаходяться між ВП та НП 

оцінювання (рис.5.7).  

 

Рис. 5.7 Класифікація зон за рівнем забруднення повітря NO2  

Так як фіксовані спостереження проводяться не у всіх виділених зонах, 

класифікацію зроблено лише на основі даних концентрацій міст, де 
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проводяться спостереження. Хоча дана класифікація є і наближеною, вона 

все одно інформативна, так як згідно Директив ЄС [29,30], якщо хоча б в 

одному місці у виділеній зоні є перевищення порогу оцінювання, вважається, 

що вся зона має перевищення. Тому згідно класифікації, у тих зонах де є 

спостереження, отримана інформація про пороги оцінювання є необхідною 

для створення планів управління якістю повітря. 

Рівень забруднення бенз(а)піреном, згідно стандартів ЄС та стандартів 

України (так як граничнi значення також співпадають), перевищує ВП 

оцінювання в усіх містах Донецької області, Житомирі, Ужгороді, Чернівцях, 

Дніпрі, Кам’янському, Харкові, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві, 

Херсоні, Ялті (рис. 5.8). Проте цільовий показник перевищений тільки в 

Дніпрі, Донецьку, Макіївці, Маріуполі, Запоріжжі, Слов’янську та Ялті.  

 

Рис. 5.8 Середньорічні рівні БП по відношенню до стандартів ЄС та  

стандартів України  

 

На основі рис. 5.8 здійснено спробу класифікації зон за концентраціями 

бенз(а)пірену та відмічено перевищення цільового показника в зонах: 

UA034z, UA039z, UA052z, UA055z, UA057z, UA061z та перевищення 

верхнього порогу оцінювання в: UA008z, UA013z, UA025z, UA033z, UA044z 

та UA045z. У зонах UA02z та UA029z рівень забруднення перевищує НП, але 

не перевищує ВП. У решті зон, де наявні дані, рівень забруднення є нижчим 

НП оцінювання (рис.5.9).  
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Рис. 5.9 Класифікація зон за рівнем забрудненням атмосферного повітря 

бенз(а)піреном 

Рівень забруднення повітря пилом проаналізовано лише згідно ГДК, 

так як в ЄС пил не вимірюють. Вміст пилу перевищує ВП у більшості міст, 

де проводять спостереження. Мінімальний рівень (менше НП) характерний 

для міст: Чернігів, Тернопіль, Ужгород, Чернівці, Херсон, Ізмаїл, Українка, 

Бровари, Обухів, Сімферополь та Севастополь. В містах Луганськ, Луцьк, 

Горішні Плавні, Миколаїв, Рівне та Харків  пил знаходиться між ВП та НП 

оцінювання (рис. 5.10). 

 

Рис. 5.10 Середньорічні концентрації пилу по відношенню до стандартів 

України (ГДК) 
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Рівень забруднення атмосферного повітря іншими домішками, 

граничні величини яких не співпадають, для визначення ступеня 

розбіжностей при оцінці якості повітря, аналіз проводився двома 

напрямками: відповідно  до стандартів України та стандартів ЄС відповідно.  

Ступінь забруднення повітря SO2 відповідно до критеріїв ЄС  

характеризується нижчим рівнем за НП оцінювання в усіх містах де 

проводять спостереження. Згідно стандартів України, рівень забруднення SO2 

у більшості міст також нижчий за НП, крім міст: Алчевськ, Армянськ, 

Красноперекопськ, Житомир, Ізмаїл, Львів, Одеса, Світязь, де уміст SO2 

перевищує ВП оцінювання та міст Бровари, Обухів, Українка, Чернігів, 

Горлівка, Торецьк, Єнакієво, де уміст SO2 знаходився між ВП та НП 

оцінювання, рис. 5.11. 

 

а 

 

б 

Рис. 5.11 Середньорічні рівні SO2 по відношенню до стандартів ЄС (а) та 

стандартів України (б) 

 

Ступінь забруднення повітря СО по відношенню до граничної 

величини, згідно стандартів ЄС, характеризується рівнем, що не перевищує 

НП оцінювання, крім Рубіжного, де знаходиться між ВП та НП оцінювання. 

Згідно з ГДКс.д рівень СО в повітрі половини міст вищий за ВП або 

знаходиться в інтервалі між ВП та НП оцінювання, рис. 5.12 
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а 

 
б 

Рис. 5.12 Середньорічні рівні СО по відношенню до стандартів ЄС (а) та 

стандартів України (б) 

 

Річні концентрації свинцю згідно стандартів ЄС і стандартів України 

на порядок нижчі за НП. Найвищі рівні Pb відмічені в Макіївці та Донецьку, 

проте і там рівень концентрації Pb значно нижчий НП оцінювання (рис. 5.13). 

 

Рис. 5.13 Середньорічні рівні Pb по відношенню до стандартів ЄС та  

стандартів України  

 

Вміст нікелю у повітрі більшості міст згідно цільового показника 

перевищує ВП. У відповідності до ГДКс.д. уміст нікелю в усіх містах на 

порядок нижчий НП оцінювання, рис. 5.14 



173 

 
                                  а 

 
   б 

Рис. 5.14 Середньорічні рівні Ni по відношенню до стандартів ЄС (а) та 

стандартів України (б) 

 

Вміст кадмію, по відношенню до стандартів ЄС, перевищує ВП у 

Києві, Львові, Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієво, Торецьку та 

Кам’янському. В містах Дніпро, Запоріжжя, Черкаси, Одеса та Керч кадмій 

знаходиться між ВП та НП оцінювання, в інших містах - вище ВП. Згідно 

стандартів України. уміст кадмію в усіх містах не перевищує НП оцінювання, 

рис. 5.15 

 
                                 а 

 
  б 

Рис. 5.15 Середньорічні рівні Cd по відношенню до стандартів ЄС (а) та 

стандартів України (б) 

 

В Україні, на відміну від ЄС, вимірюється вміст формальдегіду у 

повітрі.  У більшості міст мережі спостережень, крім Алчевська, Тернополя, 

Ізмаїла і Харкова, спостерігається перевищення ГДКс.д. за період 2010 – 

2014рр.  
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Отже, проведена оцінка рівнів забруднення необхідна під час 

створення планів управління якістю повітря для визначення методів оцінки, 

які можуть бути застосовані в зонах, крім спостережень на мережі пунктів 

моніторингу. Згідно Директив ЄС, при концентраціях нижче НП фіксовані 

методи можна не застосовувати, проте передбачено проведення 

спостережень за іншими методами вимірювань (індикативні вимірювання, 

методи моделювання, тощо). При концентраціях менших ВП, але більших 

НП, можна використовувати комбінацію фіксованих вимірювань та інших 

методів оцінювання (моделювання, об’єктивної оцінки). Крім того, кількість 

фіксованих вимірювань може бути зменшена. При перевищенні ВП фіксовані 

вимірювання є обов’язковими. 

 Таким чином, в Україні найбільше перевищення ВП оцінювання 

(згідно стандартів ЄС та стандартів України) відмічено по NO2,  що свідчить 

про необхідність проведення фіксованих вимірювань, найменше – по SO2, Pb 

та Cd, тобто існує можливість зменшення фіксованих вимірювань для цих 

домішок. Проведена класифікація зон щодо порогів оцінювання дає 

можливість зменшити кількість пунктів моніторингу повітря до 50 % [29, 30], 

за умови, що додаткові методи оцінювання надають достатньо інформації, 

що є репрезентативною як в просторі так і в часі. Це в свою чергу призведе 

як до екологічного так і економічного ефекту. 

Оцінювання якості атмосферного повітря, в пунктах де не проводяться 

вимірювання, здійснюється за результатами попередніх (епізодичних) 

спостережень та інших методів оцінювання, на основі яких робиться 

висновок про інтенсивність забруднення. Узагальнюється інформація про 

викиди і структуру ЗР в цілому по місту, а також від основних підприємств, 

які вносять значний внесок у забруднення повітря. Далі застосовуються 

розрахункові методи отримання даних про концентрацій ЗР у викидах 

основних підприємств. Всі перераховані вище ідеї  відрізняються від тих, які 

були на момент створення Української мережі моніторингу повітря, проте 

вони відповідають вимогам Директив ЄС. 
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Запропонований варіант виділення зон моніторингу якості 

атмосферного повітря (рис. 5.2) реалізовано з урахуванням  районного поділу 

в межах кордонів областей, кількості та густоти населення, характеристик 

викидів, рівнів забруднення, метеорологічних умов тощо. Така кількість зон 

відповідає міжнародним стандартам, проте несе в собі велике навантаження 

при майбутньому переоснащенні мережі. Тому, було прийнято рішення про 

зменшення їх кількості на національному рівні шляхом об’єднання зон з 

однаковими чи близькими характеристиками, що знаходяться в одній чи 

суміжних областях. Наприклад, територію Українського Полісся, яка 

розташована в частинах 5 областей, віднесено до 1 зони, так як схожими є як 

метеорологічні характеристики так і забруднення та щільність населення 

(рис. 5.16). Таким чином, шляхом об’єднання попередньо виділених зон  зі 

схожими характеристиками, отримано 14 зон, які наведені на рис. 5.16.  

 

Рис. 5.16 Укрупнені зони моніторингу якості повітря на території України 

 

Об’єднання зон можливе тільки якщо отримана інформація буде 

репрезентативна для всієї укрупненої зони. Такий поділ дозволяє зменшити 

навантаження під час переоснащення мережі і дає змогу оцінювати якість 

атмосферного повітря не в межах областей, а на вищому (національному) 

рівні. Як видно з рисунку 5.16, кількість зон зменшено з 62 до 14. Подальше 
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зменшення є неможливим, адже перестає враховувати просторові 

особливості розповсюдження викидів, промислових підприємств, фізико-

географічних та кліматичних умов, тощо.  

Запропоновані укрупнені зони є дуже зручними для моніторингу якості 

атмосферного повітря для загальнонаціональних цілей поліпшення якості 

атмосферного повітря. Адже згідно з Директивами ЄС [29] важливою є 

розробка заходів як на місцевому та регіональному рівнях так і на 

національному. Зменшена кількість зон дозволить зменшити економічне 

навантаження і відповідно створювати меншу кількість планів поліпшення 

якості повітря, проте, у випадку надзвичайної ситуації на рівні областей чи 

районів, слід використовувати зони моніторингу якості повітря, які 

запропоновані на рис. 5.2.  

Таким чином, всі визначенні в даному розділі зони (62 та 14) 

охарактеризовані як зони моніторингу атмосферного повітря і які необхідні в 

подальшому для розробки планів управління якістю атмосферного повітря як 

в межах областей та районів так і на національному рівні. 

 

5.3 Практичне значення результатів дослідження 

 

Під час розробки планів заходів щодо покращення якості атмосферного 

повітря необхідно враховувати сезонні та міжрічні коливання, адже у роботі 

показано, що вони здатні спричиняти зміни концентрацій ЗР на 20 – 60%. 

Процеси такої інтенсивності (значні зміни амплітуд при аналізі сезонної та 

міжрічної мінливості) обов’язково мають бути враховані під час розробки 

плану заходів щодо покращення якості атмосферного повітря. 

Для вивчення процесів великомасштабного перенесення забруднення 

також необхідна осереднена інформація про концентрації ЗР, так як рівень 

забруднення території часто визначається саме рівнем транскордонного 

перенесення та описується з використанням знань щодо метеорологічних 

процесів значних часових масштабів (зокрема, сезонних та міжрічних). 
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Отримані результати щодо зв’язку осереднених концентрацій із 

повторюваністю певних метеорологічних умов є основною інформацією для 

визначення ймовірності повторюваності екстремальних перевищень 

допустимих рівнів забруднення; під час планування розвитку міста (зокрема 

розбудови нових житлових районів відносно наявних джерел викидів); 

розміщення нових об’єктів промисловості; створення планів управління 

якістю атмосферного повітря, тощо.  

На сьогодні, для України, важливим є імплементація нормативних 

документів ЄС (яка передбачена після підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом), що забезпечить більш стале управління 

якістю атмосферного повітря та сприятиме зниженню забруднення. 

Результати дослідження проведеного в розділах 3–4 можуть 

використовуватись для удосконалення системи моніторингу якості 

атмосферного повітря в Україні. Згідно Директив ЄС, при виділення зон 

необхідно врахувати промислове навантаження та концентрації 

забруднюючих речовин, а також метеорологічні характеристики, за яких 

концентрації ЗР можуть тривалий час залишатись в атмосфері. Таким чином, 

проведений аналіз мінливості концентрацій ЗР, а також визначені залежності 

такої мінливості від метеорологічних та кліматичних умов, що викладені у 

розділах 3 – 4, дозволили здійснити правильне та об’єктивне виділення зон 

на території України.  

Знайдені залежності між ЗР та метеорологічними характеристиками 

можуть бути використані також під час створення статистичних 

прогностичних моделей умісту ЗР, для верифікації та перевірки схем 

дисперсійного та хіміко-метеорологічного моделювання. 

Результати проведених досліджень були частково використані на 

практиці, під час роботи над НДР № 2.16 «Приведення нормативної бази 

існуючої системи спостережень за забрудненням атмосферного повітря у 

відповідність до вимог нормативних документів ЄС», що стало основою для 

розробки рекомендацій: 
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 щодо установлення зон та агломерацій згідно з вимогами 

Директив 2004/107/ЄС та 2008/50/ЄС; 

 щодо класифікації зон та агломерацій згідно з вимогами 

Директив 2004/107/ЄС та 2008/50/ЄС; 

Ці рекомендації лягли в основу загальних  рекомендацій «Приведення 

нормативної бази існуючої системи спостережень за забрудненням 

атмосферного повітря у відповідність до вимог нормативних документів 

ЄС», які впроваджено в ЦГО ім. Б. Срезневського (акт впровадження від 

02.12.2019 р.). 

  Також результати дослідження частково використані при виконанні 

НДР №7/15 «Дослідження впливу метеорологічних параметрів на вміст та 

динаміку малих газових і аерозольних домішок атмосферного повітря над 

територією України» та № 8/18 «Дослідження особливостей забруднення 

атмосферного повітря з урахуванням метеорологічних умов у містах України 

з нижчим за середній рівнем забруднення». 

 

Висновки до розділу 5 

 

Досліджено основні засади законодавства ЄС у сфері оцінки якості 

атмосферного повітря та визначено, що основним з двох елементів для 

функціонування мережі спостережень за забрудненням атмосферного повітря 

згідно Директив 2004/107/ЄС та 2008/50/ЄС є зони. 

Встановлено, що згідно з нормативними документами ЄС основними  

критеріями виділення зон є кількість і щільність населення, адміністративно-

територіальний поділ, промислове навантаження та концентрації 

забруднюючих речовин, фізико-географічні, метеорологічні та кліматичні 

умови. З урахуванням наведених вище критеріїв, а також принципу 

репрезентативності, на території України виділено 62 зони на основі 

районного та обласного поділу та 14 зон, які не прив’язані до меж областей. 
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Визначено, що всі зони мають бути класифіковані за концентраціями 

ЗР, граничними величинами, цільовими показниками та пороговими 

значеннями, які визначені Директивами ЄС. Згідно перерахованих 

показників, у промислових містах України здійснено класифікацію 

забруднення повітря деякими ЗР за результатами середньорічних 

концентрацій. Визначено, що граничні значення більшості домішок в Україні 

не співпадають з європейськими, (крім NO2 та БП), тому було окремо 

розраховано та проаналізовано пороги оцінювання відповідно до ГДКс.д. та 

європейських стандартів. Проведена класифікація рівнів забруднення повітря 

необхідна для визначення інших методів отримання даних, крім фіксованих, 

під час створення планів управління. Підтверджено, що результати 

спостережень не завжди відображають повну картину забруднення всієї зони, 

так як пости розташовуються в промислових містах. Тому, після 

переоснащення мережі згідно нормативних документів ЄС, рекомендується 

провести повторну класифікацію зон. 

За даними Sentinel-5P проаналізовано просторово-часові 

закономірності розподілу NO2 над територією України та визначено зони з 

найнижчими та найвищими концентраціями. Використання супутникових 

даних підтвердило правильність виділення зон моніторингу атмосферного 

повітря. 

 Результати досліджень використані для розробки рекомендацій щодо  

установлення зон та агломерацій згідно з вимогами Директив 2004/107/ЄС та 

2008/50/ЄС та рекомендацій щодо класифікації зон та агломерацій згідно з 

вимогами Директив 2004/107/ЄС та 2008/50/ЄС, які лягли в основу загальних 

рекомендацій «Приведення нормативної бази існуючої системи спостережень 

за забрудненням атмосферного повітря у відповідність до вимог нормативних 

документів ЄС» (впроваджено в ЦГО ім. Б. Срезневського. Акт 

впровадження від 02.12.2019 р.). 

 Результати досліджень, описаних у розділі 5, опубліковано в працях [2, 

7, 27, 31, 77] 



180 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації отримано нові науково обґрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують важливе наукове завдання – встановлення 

закономірностей впливу метеорологічних величин на формування рівнів 

забруднення атмосферного повітря в сучасних умовах промислового 

навантаження у містах України. 

1. Встановлено, що сезонна мінливість забруднюючих речовин у 

промислово навантажених містах України виражена слабо, проте може 

проявлятися в окремі періоди, зумовлюючи коливання рівнів забруднення на 

10–40%. Посиленню сезонності концентрацій пилу та NO2 сприяє 

інтенсифікація вологого осадження через збільшення повторюваності 

туманів, SO2 та СО – через зміни надходження ЗР від стаціонарних джерел 

викидів. 

2. Для промислових міст України характерні як позитивні, так і негативні 

тренди концентрацій ЗР, що узгоджуються з динамікою обсягів викидів для 

пилу, СО та NO2, а також характеризуються меншою узгодженістю для SO2 і 

HCHO. Виявлено, що негативні тренди зумовлені зменшенням обсягів 

викидів у містах з визначальною роллю стаціонарних джерел. 

3. Міжрічна мінливість забруднюючих речовин в атмосфері міст 

характеризується наявністю квазіперіодичних коливань, що призводять до 

коливання вмісту забруднюючих речовин до 20–60% від середніх значень. 

Основні періоди міжрічних коливань складають 6.1–6.3, 4.0–5.2 та 2.0–3.7 

років, та зумовлені переважно змінами метеорологічних характеристик, що 

визначають умови накопичення та розсіювання домішок в атмосфері. Зміни 

вологості повітря є визначальними для міжрічних варіацій вмісту пилу, SO2 і 

NO2; вітру – для SO2 та CO; температури повітря – для CO і HCHO. 

4. У промислово навантажених містах України вплив вітрових 

характеристик на формування рівня забруднення є визначальним, проте 

характеризується локальним проявом залежно від розташування джерел 
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емісії. Встановлено, що в середньому, зміна швидкості вітру до 2 м/с 

призводить до змін концентрацій забруднюючих речовин на 30–45%.  

5. Вплив характеристик вологості проявляється як індикатор вологого 

осадження для пилу, SO2 та NO2, зумовлюючи зміни концентрацій в 

середньому на 10–30 %. Температура повітря визначає швидкість перебігу 

хімічних реакцій для більш реактивних домішок та на 15–35% визначає зміни 

їх вмісту в атмосфері. Атмосферний тиск впливає опосередковано і, є 

хорошим індикатором синоптичних умов, які через хмарність визначають 

надходження сонячної радіації до земної поверхні, посилюючи фотохімічний 

розклад СО, NO2 та HCHO.  

6. Середні багаторічні значення МПЗА для території України варіюють в 

межах від 0.4 до 3.8. Виявлено залежність складових МПЗА від ряду умов, 

що часто роблять його непридатним для використання. Найбільші похибки 

вносять повторюваність вітру зі швидкістю 0–1м/с та туманів як процесу 

накопичення ЗР, а вітру зі швидкістю > 6 м/с як процесу розсіювання. 

Неврахування взаємного розташування постів спостережень та джерел емісії, 

залежно від домішки, призводять до неузгодженості МПЗА більш ніж у 60% 

міст. Лише у 3% досліджених міст збільшення повторюваності туманів 

узгоджується із процесами накопичення ЗР, так як тумани є відображенням 

одного із процесів вологого осадження. 

7. Враховуючи рекомендації нормативних документів ЄС виділено 62 

зони моніторингу якості атмосферного повітря, які в подальшому можуть 

використовуватись для створення планів управління якістю повітря на 

місцевому та регіональному рівнях. Для досягнення економічного ефекту 

запропонований варіант виділення 14 зон моніторингу якості повітря на 

території України, що дозволяє оцінювати якість атмосферного повітря на 

національному рівні.  

8. Проведено класифікацію рівнів забруднення атмосферного повітря за 

виділеними зонами. Виявлено, що найбільше перевищень верхнього порогу 

оцінювання, згідно зі стандартами ЄС та стандартами України, 
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спостерігається для NO2, що свідчить про необхідність проведення 

фіксованих вимірювань. Для  SO2, Pb та Cd визначено, що можливе 

зменшення фіксованих вимірювань, за умови використання додаткових 

методів оцінювання під час створення планів управління якістю повітря.  

9. Отримані результати можуть бути застосовані для розробки планів 

заходів щодо покращення якості атмосферного повітря та удосконалення 

системи моніторингу, планування розвитку міст та розміщенні нових об’єктів 

промисловості. Встановлені закономірності можуть бути використані для 

створення статистичних прогностичних моделей вмісту забруднюючих 

речовин, для верифікації та перевірки схем дисперсійного та хіміко-

метеорологічного моделювання. 
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Додаток А 

Додаток А1 

Результати гармонічного аналізу пилу для міст України  
Міста 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2000-2014 

 

 R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

Київ 0.12 0.67 0.08 0.24 1.58 0.11 0.07 0.35 0.13 0.01 0.13 0.11 

Одеса 0.15 0.83 0.24 0.24 1.54 0.19 0.24 1.56 0.17 0.09 1.70 0.19 

Львів 0.43 3.70 0.17 0.21 1.29 0.19 0.50 4.17 0.17 0.23 5.33 0.18 

Харків 0.77 16.01 0.13 0.50 4.96 0.12 0.50 4.16 0.10 0.50 14.7 0.12 

Дніпро 0.34 2.49 0.22 0.25 1.61 0.24 0.13 0.76 0.29 0.15 2.94 0.25 

Луцьк 0.16 0.91 0.04 0.19 1.14 0.05 0.2 1.22 0.08 0.01 0.43 0.06 

Ужгород 0.20 1.25 0.12 0.08 0.44 0.10 0.25 1.62 0.06 0.05 0.82 0.09 

Донецьк 0.22 1.40 0.25 0.15 0.85 0.26 0.20 1.14 0.30 0.13 2.65 0.27 

Луганськ 0.15 0.64 0.10 0.08 0.42 0.06 0.28 1.36 0.08 0.03 0.39 0.09 

Хмельницький 0.09 0.51 0.11 0.06 0.32 0.21 0.14 0.78 0.16 0.01 0.12 0.16 

Маріуполь 0.28 1.35 0.18 0.15 0.86 0.23 0.30 2.10 0.19 0.07 1.13 0.19 

Запоріжжя 0.17 0.58 0.14 0.04 0.20 0.13 0.25 1.56 0.10 0.05 0.81 0.13 

Житомир 0.10 0.56 0.06 0.04 0.21 0.09 0.08 0.40 0.14 0.01 0.08 0.10 

Чернігів 0.20 1.22 0.02 0.18 1.09 0.01 0.15 0.85 0.03 0.07 1.20 0.02 

Красноперекопськ 0.68 10.6 0.31 0.64 8.99 0.36 0.28 1.97 0.28 0.50 14.02 0.34 

Вінниця 0.58 6.80 0.26 0.36 2.75 0.19 0.24 1.59 0.14 0.25 5.62 0.19 

Кривий Ріг 0.32 2.39 0.25 0.50 4.18 0.34 0.31 2.23 0.51 0.17 3.52 0.36 

Суми 0.09 0.53 0.20 0.16 0.94 0.21 0.13 0.74 0.21 0.06 1.15 0.21 

Черкаси 0.50 4.31 0.10 0.50 4.49 0.12 0.71 12.2 0.13 0.50 14.1 0.12 

Сімферополь 0.17 0.98 0.06 0.53 5.44 0.06 0.21 1.31 0.05 0.17 3.45 0.05 

Чернівці 0.18 1.06 0.05 0.09 0.49 0.04 0.02 1.23 0.04 0.06 1.15 0.05 

Тернопіль 0.40 3.29 0.18 0.25 1.58 0.11 0.71 11.0 0.07 0.23 4.77 0.12 

Ізмаїл 0.41 3.39 0.07 0.09 0.46 0.05 0.15 0.80 0.07 0.12 2.27 0.06 

Полтава 0.44 3.81 0.17 0.59 7.22 0.19 0.77 16.1 0.20 0.54 19.62 0.19 

Івано-Франківськ 0.39 3.14 0.16 0.05 0.28 0.19 0.34 2.56 0.18 0.10 1.88 0.18 

Миколаїв 0.28 1.91 0.07 0.24 1.52 0.07 0.40 3.26 0.08 0.12 2.35 0.07 

Рівне 0.19 1.09 0.13 0.38 3.00 0.12 0.43 3.63 0.09 0.20 4.32 0.11 

Кропивницький 0.58 6.87 0.25 0.63 8.43 0.24 0.82 22.07 0.23 0.58 23.2 0.24 

Горішні Плавні 0.12 053 0.14 0.13 0.70 0.11 0.14 0.80 0.09 0.04 0.67 0.11 

Херсон 0.50 3.85 0.10 0.16 0.93 0.08 0.44 3.43 0.07 0.23 4.93 0.09 
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Додаток А2 

Результати гармонічного аналізу SO2 для міст України  

Міста 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2000-2014 

 R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

Київ 0.13 0.72 0.015 0.22 1.41 0.010 0.12 0.54 0.015 0.02 0.22 0.014 

Одеса 0.26 1.79 0.050 0.09 0.50 0.043 0.35 2.70 0.036 0.02 0.41 0.043 

Львів 0.13 0.76 0.040 0.13 0.74 0.042 0.07 0.36 0.026 0.01 0.15 0.036 

Харків 0.18 1.06 0.010 0.23 1.50 0.007 0.29 1.96 0.007 0.05 0.93 0.008 

Дніпро 0.12 0.69 0.010 0.11 0.63 0.005 0.02 0.12 0.007 0.03 0.52 0.006 

Луцьк 0.11 0.65 0.004 0.29 2.05 0.003 0.07 0.38 0.002 0.06 0.97 0.003 

Ужгород 0.22 1.44 0.007 0.11 0.63 0.004 0.12 0.66 0.002 0.04 0.73 0.004 

Донецьк 0.14 0.80 0.020 0.13 0.74 0.015 0.22 1.35 0.018 0.12 2.19 0.017 

Луганськ 0.27 1.38 0.003 0.12 0.64 0.003 0.36 2.46 0.010 0.04 0.60 0.005 

Хмельницький 0.19 1.18 0.030 0.36 2.78 0.023 0.34 2.50 0.019 0.10 1.80 0.025 

Маріуполь 0.13 0.72 0.016 0.11 0.59 0.011 0.03 0.19 0.010 0.01 0.10 0.012 

Запоріжжя 0.16 0.53 0.007 0.07 0.39 0.007 0.17 1.04 0.011 0.05 0.85 0.009 

Житомир 0.11 0.63 0.015 0.21 1.27 0.022 0.22 1.37 0.029 0.06 1.00 0.022 

Чернігів 0.04 0.18 0.025 0.32 2.28 0.026 0.05 0.88 0.026 0.22 1.33 0.028 

Красноперекопськ 0.13 0.73 0.036 0.05 0.28 0.045 0.10 0.58 0.050 0.08 0.97 0.041 

Вінниця 0.19 1.19 0.005 0.16 0.90 0.003 0.16 0.92 0.002 0.02 0.31 0.003 

Кривий Ріг 0.14 0.78 0.018 0.22 1.36 0.014 0.04 0.22 0.019 0.04 0.70 0.017 

Суми 0.19 1.16 0.025 0.16 0.91 0.030 0.50 4.67 0.023 0.16 3.23 0.025 

Черкаси 0.34 2.57 0.026 0.31 2.19 0.023 0.28 1.94 0.022 0.16 3.14 0.024 

Сімферополь 0.08 0.41 0.008 0.34 2.52 0.011 0.19 1.15 0.014 0.04 0.78 0.011 

Чернівці 0.08 0.45 0.004 0.15 0.84 0.003 0.12 0.69 0.003 0.03 0.46 0.003 

Тернопіль 0.11 0.39 0.010 0.28 1.86 0.006 0.39 3.16 0.004 0.04 0.63 0.007 

Ізмаїл 0.08 0.40 0.044 0.02 0.08 0.045 0.09 0.47 0.036 0.01 0.12 0.042 

Полтава 0.61 7.60 0.004 0.73 13.40 0.004 0.82 22.90 0.004 0.62 27.3 0.004 

Івано-Франківськ 0.05 0.14 0.041 0.22 1.39 0.040 0.04 0.19 0.016 0.01 0.09 0.031 

Миколаїв 0.24 1.56 0.004 0.26 1.76 0.003 0.19 1.11 0.005 0.11 2.19 0.004 

Рівне 0.18 1.04 0.003 0.13 0.73 0.003 0.06 0.28 0.002 0.01 0.20 0.003 

Кропивницький 0.41 3.44 0.018 0.39 3.17 0.017 0.39 3.13 0.017 0.24 6.42 0.017 

Горішні Плавні 0.30 1.58 0.002 0.20 1.19 0.002 0.39 3.15 0.001 0.17 3.23 0.002 

Херсон 0.17 0.94 0.008 0.10 0.52 0.009 0.36 2.71 0.005 0.07 1.15 0.008 
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Додаток А3 

Результати гармонічного аналізу СО для міст України  

Міста 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2000-2014 

 R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

Київ 0.28 1.92 2.09 0.53 5.69 1.37 0.22 1.41 1.25 0.20 4.39 1.57 

Одеса 0.18 1.11 3.45 0.04 0.23 3.33 0.11 0.59 2.77 0.02 0.42 3.19 

Львів 0.13 0.73 2.46 0.09 0.50 2.96 0.59 7.15 2.43 0.04 0.77 2.62 

Харків 0.30 2.12 1.89 0.14 0.78 1.91 0.40 3.05 1.84 0.20 4.20 1.88 

Дніпро 0.22 1.40 2.14 0.14 0.80 2.28 0.09 0.50 2.29 0.11 2.02 2.23 

Луцьк 0.16 0.93 0.58 0.19 1.14 0.60 0.10 0.57 0.45 0.05 0.85 0.55 

Ужгород 0.10 0.50 1.98 0.07 0.40 2.31 0.10 0.56 3.20 0.03 0.45 2.51 

Донецьк 0.05 0.25 2.29 0.06 0.29 1.46 0.43 3.50 1.70 0.01 0.24 1.82 

Луганськ 0.14 0.77 2.31 0.07 0.39 1.49 0.50 4.09 1.87 0.08 1.35 1.89 

Хмельницький 0.06 0.31 1.17 0.13 0.72 0.86 0.05 0.23 1.27 0.02 0.28 1.10 

Маріуполь 0.18 1.06 1.25 0.12 0.65 1.46 0.14 0.79 1.19 0.05 0.80 1.32 

Запоріжжя 0.58 3.90 3.09 0.12 0.64 3.05 0.03 0.18 1.89 0.01 0.15 2.67 

Житомир 0.52 5.23 1.64 0.17 1.03 1.57 0.13 0.60 1.99 0.11 1.92 1.72 

Чернігів 0.09 0.46 1.12          

Красноперекопськ 0.36 2.80 3.41    0.14 0.39 4.07 0.21 2.90 3.79 

Вінниця 0.24 1.19 3.36 0.12 0.58 2.72 0.39 2.89 1.69 0.03 0.45 2.55 

Кривий Ріг 0.27 1.19 2.73 0.40 3.18 3.25 0.23 1.53 2.68 0.20 3.72 2.90 

Суми 0.11 0.60 1.29 0.09 0.47 1.33 0.20 1.19 1.91 0.03 0.70 1.51 

Черкаси 0.11 0.59 1.41 0.09 0.49 1.37 0.12 0.68 1.41 0.07 1.35 1.40 

Сімферополь 0.11 0.58 1.15 0.29 1.98 1.38 0.09 0.50 1.02 0.09 1.63 1.18 

Чернівці 0.12 0.65 1.70 0.20 1.22 1.47 0.63 8.26 1.00 0.09 1.63 1.39 

Тернопіль 0.17 1.00 1.77 0.09 0.14 1.99 0.21 1.31 2.33 0.06 0.79 2.04 

Ізмаїл 0.24 1.42 0.58 0.16 0.92 0.54 0.12 0.66 0.82 0.03 0.49 0.65 

Полтава 0.30 2.13 1.86 0.38 2.96 2.01 0.50 4.43 1.73 0.21 4.62 1.86 

Івано-Франківськ 0.19 0.34 2.19 0.25 1.65 2.87 0.36 2.76 2.18 0.05 0.74 2.46 

Миколаїв 0.23 1.50 0.82 0.19 1.12 0.78 0.05 0.25 1.00 0.06 1.09 0.86 

Рівне 0.14 0.80 2.10 0.25 1.65 1.55 0.09 0.47 1.81 0.05 0.96 1.81 

Кропивницький 0.15 0.53 2.24 0.13 0.76 2.30 0.19 0.71 2.21 0.04 0.57 2.26 

Горішні Плавні 0.16 0.69 1.80 0.12 0.69 2.07 0.10 0.52 1.09 0.05 0.76 1.64 

Херсон 0.33 2.33 1.53 0.11 0.59 1.26 0.23 1.40 1.27 0.14 2.68 1.35 
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Додаток А4 

Результати гармонічного аналізу NO2 для міст України  

Міста 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2000-2014 
 R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

Київ 0.10 0.54 0.079 0.11 0.58 0.094 0.37 2.89 0.099 0.11 2.00 0.090 

Одеса 0.07 0.38 0.071 0.10 0.56 0.060 0.50 4.72 0.058 0.05 1.06 0.063 

Львів 0.30 2.10 0.033 0.16 0.94 0.046 0.07 0.37 0.045 0.04 0.74 0.045 

Харків 0.36 2.74 0.032 0.58 6.68 0.031 0.50 4.27 0.027 0.31 7.65 0.030 

Дніпро 0.12 0.64 0.074 0.16 0.90 0.076 0.17 1.00 0.085 0.06 1.04 0.078 

Луцьк 0.32 2.30 0.051 0.21 1.28 0.054 0.50 4.98 0.085 0.09 1.60 0.062 

Ужгород 0.09 0.52 0.051 0.24 1.54 0.049 0.16 0.96 0.047 0.08 1.38 0.049 

Донецьк 0.15 0.88 0.075 0.10 0.57 0.135 0.39 2.97 0.145 0.10 1.84 0.118 

Луганськ 0.12 0.50 0.031 0.09 0.50 0.029 0.18 0.93 0.036 0.04 0.72 0.033 

Хмельницький 0.13 0.70 0.054 0.37 2.80 0.081 0.22 1.38 0.077 0.10 1.86 0.071 

Маріуполь 0.04 0.22 0.043 0.18 1.10 0.049 0.22 1.37 0.044 0.10 1.72 0.046 

Запоріжжя 0.19 0.67 0.058 0.30 2.15 0.084 0.12 0.63 0.094 0.10 1.68 0.080 

Житомир 0.17 0.99 0.060 0.11 0.57 0.066 0.37 2.89 0.071 0.13 2.44 0.066 

Чернігів 0.18 1.07 0.066 0.12 0.65 0.080 0.23 1.41 0.069 0.03 0.47 0.072 

Красноперекопськ 0.08 0.42 0.057 0.21 1.30 0.072 0.10 0.55 0.082 0.09 1.22 0.065 

Вінниця 0.22 1.39 0.041 0.10 0.53 0.018 0.26 1.72 0.028 0.04 0.63 0.029 

Кривий Ріг 0.14 0.82 0.049 0.37 2.93 0.045 0.44 3.83 0.057 0.11 2.10 0.050 

Суми 0.15 0.84 0.045 0.24 1.53 0.050 0.31 2.23 0.055 0.09 1.65 0.050 

Черкаси 0.24 1.58 0.030 0.14 0.77 0.041 0.26 1.68 0.035 0.12 2.32 0.035 

Сімферополь 0.16 0.90 0.014 0.57 6.39 0.016 0.09 0.47 0.019 0.08 1.39 0.016 

Чернівці 0.16 0.93 0.021 0.14 0.81 0.028 0.34 2.56 0.028 0.12 2.25 0.026 

Тернопіль 0.17 0.70 0.026 0.02 0.09 0.034 0.50 3.94 0.048 0.04 0.69 0.037 

Ізмаїл 0.07 0.39 0.070 0.04 0.23 0.067 0.08 0.41 0.061 0.01 0.16 0.066 

Полтава 0.08 0.41 0.029 0.41 3.40 0.031 0.75 14.8 0.036 0.22 4.86 0.032 

Івано-Франківськ 0.18 0.54 0.036 0.15 0.84 0.047 0.08 0.41 0.028 0.05 0.69 0.040 

Миколаїв 0.19 1.14 0.037 0.14 0.77 0.038 0.09 0.50 0.041 0.05 0.82 0.039 

Рівне 0.17 0.99 0.042 0.12 0.65 0.035 0.09 0.44 0.023 0.04 0.64 0.034 

Кропивницький 0.02 0.11 0.023 0.39 3.11 0.025 0.30 2.07 0.026 0.05 0.98 0.025 

Горішні Плавні 0.18 0.79 0.016 0.24 1.55 0.015 0.14 0.80 0.028 0.04 0.70 0.020 

Херсон 0.07 0.36 0.05 0.07 0.35 0.099 0.04 0.22 0.076 0.01 0.19 0.075 
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Додаток А5 

Результати гармонічного аналізу HCHO для міст України  

Міста 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2000-2014 
 R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

R2 Коеф. 

Фішера 

Сер.зна

чення 

Київ 0.29 2.04 0.005 0.34 2.49 0.006 0.68 10.7 0.008 0.33 8.30 0.006 

Одеса 0.05 0.24 0.019 0.44 3.90 0.017 0.50 4.07 0.015 0.18 3.67 0.017 

Львів 0.07 0.35 0.003 0.02 0.08 0.007 0.09 0.47 0.004 0.01 0.15 0.005 

Харків 0.27 1.85 0.003 0.55 5.92 0.003 0.23 1.47 0.002 0.20 4.25 0.003 

Дніпро 0.53 5.53 0.008 0.55 5.97 0.009 0.86 30.9 0.011 0.58 23.21 0.009 

Луцьк 0.17 0.96 0.014 0.22 1.41 0.012 0.50 4.57 0.008 0.11 1.99 0.011 

Ужгород 0.12 0.68 0.010 0.50 4.08 0.012 0.61 7.70 0.013 0.32 8.10 0.012 

Донецьк 0.12 0.70 0.005 0.38 2.99 0.011 0.53 5.50 0.011 0.22 4.58 0.009 

Луганськ 0.21 1.00 0.009 0.19 1.11 0.007 0.15 0.78 0.011 0.12 2.10 0.009 

Хмельницький 0.15 0.85 0.004 0.25 1.70 0.005 0.17 0.96 0.003 0.09 1.70 0.004 

Маріуполь 0.07 0.37 0.011 0.09 0.49 0.016 0.18 1.12 0.015 0.04 0.61 0.013 

Запоріжжя 0.23 0.83 0.003 0.15 0.84 0.005 0.18 1.06 0.006 0.04 0.68 0.005 

Красноперекопськ 0.21 1.27 0.014 0.04 0.20 0.012 0.08 0.41 0.010 0.03 0.36 0.013 

Вінниця 0.11 0.60 0.007 0.14 0.81 0.008 0.25 1.63 0.004 0.02 0.40 0.006 

Кривий Ріг 0.14 0.80 0.005 0.38 2.95 0.008 0.65 9.51 0.009 0.21 4.68 0.007 

Суми 0.14 0.77 0.004 0.23 1.45 0.004 0.19 1.13 0.004 0.12 2.29 0.004 

Черкаси 0.50 4.19 0.011 0.12 0.66 0.009 0.38 3.03 0.006 0.09 1.56 0.009 

Сімферополь 0.10 0.54 0.005 0.17 1.02 0.005 0.14 0.80 0.007 0.03 0.51 0.006 

Чернівці 0.20 1.24 0.006 0.13 0.71 0.006 0.38 3.00 0.005 0.11 2.14 0.005 

Тернопіль 0.11 0.34 0.003 0.19 1.06 0.002 0.33 2.46 0.002 0.05 0.78 0.002 

Ізмаїл 0.19 0.67 0.005 0.05 0.23 0.002 0.25 1.66 0.002 0.01 0.21 0.003 

Полтава 0.50 4.49 0.003 0.75 14.6 0.003 0.84 25.47 0.004 0.60 25.48 0.003 

Миколаїв 0.65 6.78 0.012 0.72 12.7 0.011 0.69 10.98 0.013 0.64 27.55 0.012 

Рівне 0.17 0.90 0.006 0.25 1.61 0.004 0.04 0.17 0.008 0.03 0.46 0.006 

Кропивницький 0.15 0.84 0.003 0.14 0.77 0.004 0.16 0.92 0.004 0.04 0.64 0.004 

Херсон 0.26 1.66 0.004 0.15 0.85 0.007 0.41 3.39 0.009 0.16 3.10 0.007 
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  Додаток Б1 

Міжрічні коливання концентрацій пилу в повітрі міст України 
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Додаток Б2 

Міжрічні коливання концентрацій діоксиду сірки в повітрі міст України 
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Додаток Б3 

Міжрічні коливання концентрацій оксиду вуглецю в повітрі міст України 
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   Додаток Б4 

Міжрічні коливання концентрацій діоксиду азоту в повітрі міст України 

  

  

  

  

  



219 

  

  

  

  

  



220 

  

  

  

  

  
 

 

 

 



221 

Додаток Б5 

Міжрічні коливання концентрацій формальдегіду в повітрі міст України 
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Додаток В 

Коефіцієнти детермінації моделей авторегресії (R
2
) місячних значень 

хімічних складових атмосфери в містах 

Міста Домішки 

Пил SO2 CO NO2 НСНО 

Вінниця 0.49 - 0.63 0.74 0.30 

Горішні Плавні 0.31 0.31 - 0.33 * 

Дніпро - 0.62 0.40 - 0.65 

Донецьк 0.10 0.27 - 0.64 - 

Житомир - 0.73 - 0.39 * 

Запоріжжя - - - - 0.49 

Івано-Франківськ 0.54 - - 0.87 * 

Ізмаїл - - - - - 

Київ 0.86 - 0.58 0.57 - 

Красноперекопськ 0.89 - - - - 

Кривий Ріг - 0.34 0.39 0.30 0.50 

Кропивницький 0.70 - 0.33 - - 

Луганськ 0.41 0.67 0.78 0.41 0.46 

Луцьк 0.63 0.53 0.50 0.65 0.57 

Львів 0.45 0.83 0.75 - - 

Маріуполь - - - 0.44 0.69 

Миколаїв 0.23 0.25 0.36 - - 

Одеса - - - 0.53 0.59 

Полтава - 0.69 0.14 0.40 0.48 

Рівне 0.37 - 0.47 0.26 0.52  

Сімферополь - 0.78 - - - 

Суми 0.20 - - 0.54 - 

Тернопіль 0.54 - 0.32 0.77 0.63 

Ужгород 0.43 - - 0.55 - 

Харків 0.45 - - 0.54 0.27 

Херсон 0.31 - 0.35 - - 

Хмельницький - 0.41 0.44 - - 

Черкаси - 0.51 0.49 0.58 - 

Чернівці 0.10 0.41 - 0.21 - 

Чернігів - 0.29 - - * 

найнижчий R
2
 0.10 0.25 0.14 0.21 0.27 

найвищий R
2
 0.89 0.83 0.78 0.87 0.69 

середній R
2
 0.44 0.51 0.46 0.51 0.51 

* - спостереження за домішкою ЦГО ім. Бориса Срезневського не 

здійснюється 

- авторегресійного зв’язку не знайдено 
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Додаток Г 

Перелік зон 

Код 

зони 
Область Райони 

Населен

ня (чол.) 
Площа 

(км
2
) 

Густота 

(чол./км
2
) 

UA001z Чернігівська 

Городнянський, Коропський, 

Корюківський, Новгород-

Сіверський, Ріпкинський, 

Семенівський, Сосницький, 

Сновський 

183653 11880 15.46 

UA002z Чернігівська 

Бахмацький, Бобровицький, 

Борзнянський, Варвинський, 

Ічнянський, Козелецький, 

Куликівський, Менський, 

Ніжинський, Носівський, 

Прилуцький, Срібнянський, 

Талалаївський, Чернігівський 

433374 19876 21.80 

UA003z Волинська 

Камінь-Каширський, 

Любешівський, 

Любомильський, Ратнівський, 

Старовижівський, Шацький 

239205 7995 29.92 

UA004z Волинська 

Володимир-Волинський, 

Горохівський, Іваничівський, 

Ківерцівський, Ковельський, 

Локачинський, Луцький, 

Маневицький, Рожищенський, 

Турійський 

420154 12025 34.94 

UA005z Рівненська 
Дубровицький, Зарічненський, 

Рокитнівський 
139509 5612 24.86 

UA006z Рівненська 

Березнівський, 

Володимирецький, 

Гощанський, Демидівський, 

Дубенський, Здолбунівський, 

Корецький, Костопельський, 

Млинівський, Острозький, 

Радивилівський, Рівненський, 

Сарненський 

676482 14323 47.23 

UA007z 
Житомирсь 

ка 

Ємільчинський, Коростенський, 

Лугинський, Народницький, 

Новоград-Волинський, 

Овруцький, Олевський 

233158 13722 16.99 

UA008z 
Житомирсь 

ка 

Андрушівський, Баранівський, 

Бердичівський, Брусилівський, 

Володарсько-Волинський, 

Житомирський, 

Коростишівський, Любарський, 

Малинський, Попільнянський, 

Радомишльський, 

Романівський, Ружинський, 

Пулинський, Черняхівський, 

Чуднівський 

527071 15902 33.14 
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Код 

зони 
Область Райони 

Населен

ня (чол.) 
Площа 

(км
2
) 

Густота 

(чол./км
2
) 

UA009z Київська Іванківський, Поліський 36019 4904 7.34 

UA010z Київська 
Броварський, Києво-

Святошинський 
225316 1924 117.11 

UA011z Київська 

Баришівський, Білоцерківський, 

Бориспільський, Бородянський, 

Васильківський, 

Вишгородський,  Згурівський, 

Кагарлицький, Макарівський, 

Обухівський, Переяслав-

Хмельницький, Рокитнянський, 

Фастівський, Яготинський 

569888 15038 37.90 

UA012z Київська 

Богуславський, Володарський, 

Миронівський, Сквирський, 

Ставищенський, Таращанський, 

Тетіївський 

208850 5493 38.02 

UA013z Сумська Усі 1148607 23834 48.4 

UA014z Львівська 

Бородівський, Буський, 

Городоцький, Дрогобицький, 

Жидачівський, Жовківський, 

Золочівський, Кам’янка-

Бузький, Миколаївський, 

Мостицький, 

Перемишлянський, 

Пустомитівський, Радехівський, 

Самбірський, Сокальський, 

Старосамбірський, Стрийський, 

Яворівський 

1307083 18855 69.32 

UA015z Львівська Сколівський, Турківський 97936 2664 36.76 

UA016z 
Тернопільсь

ка 
Усі 1069936 13823 78.20 

UA017z 
Хмельниць 

ка 

усі крім Кам’янець-

Подільського 
1234552 19089 64.67 

UA018z 
Хмельниць 

ка 
Кам’янець-Подільський 66690 1540 43.31 

UA019z Вінницька 

Барський, Вінницький, 

Гайсинський, Жмеринський, 

Калинівський, Козятинський, 

Літинський, 

Мурованокуриловецький, 

Тиврівський, Тульчинський, 

Хмільницький, Шаргородський 

581490 12730 45.68 

UA020z Вінницька 

Іллінецький, Липовецький, 

Немирівський, Оратівський, 

Погребищенський 

178862 5239 34.14 

UA021z Вінницька 

Бершадський, Крижопольський, 

Могилів-Подільський, 

Піщанський, Теплицький, 

Томашпільський, 

Тростянецький, Чернівецький, 

335454 8286 40.48 
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Код 

зони 
Область Райони 

Населен

ня (чол.) 
Площа 

(км
2
) 

Густота 

(чол./км
2
) 

Чечельницький, Ямпільський 

UA022z Черкаська Усі 1251816 20900 61.30 

UA023z Полтавська усі крім Кременчуцького 1433258 27728 51.69 

UA024z Полтавська Кременчуцький 39735 1020 38.96 

UA025z Харківська 

Барвінківський, 

Близнюківський, 

Богодухівський, Борівський, 

Валківський, 

Великобурлуцький, 

Вовчанський, Дворічанський, 

Дергачівський, Зачепилівський, 

Золочівський, Ізюмський, 

Керигічівський, Коломацький, 

Красноградський, 

Краснокутський, Куп’янський, 

Лозівський, Нововодолазький, 

Первомайський, Печенізький, 

Сахновщинський, Харківський, 

Шевченківський 

2533126 26915 94.12 

UA026z Харківська 
Балаклійський, Зміївський, 

Чугуївський 
201391 4500 44.75 

UA027z Луганська 

Біловідський, 

Білокуракинський, 

Марківський, Міловський, 

Новопсковський, Сватівський, 

Старобільський, Троїцький   

215155 11713 18.37 

UA028z Луганська 
Кремінський, Новоайдарський, 

Попаснянський 
162388 4488 36.18 

UA029z Луганська 

Антрацитівський, 

Краснодонський,  

Лутугинський, Перевальський, 

Свердловський, 

Слов’яносербський, Станично-

Луганський 

301525 9109 33.10 

UA030z 
Івано-

Франківська 

Галицький, Городенківський, 

Калуський, Рогатинський, 

Тисменицький, Тлумацький,  

331950 4346 76.38 

UA031z 
Івано-

Франківська 

Богородчанський, 

Верховинський, Долинський, 

Коломийський, Косівський, 

Надвірнянський, Рожнянський, 

Снятинський 

612900 8487 72.22 

UA032z 
Закарпатсь 

ка 

Великоберезнянський, 

Воловецький, Іршавський, 

Міжгірський, Рахівський, 

Свалявський, Тячівський, 

Хустський 

616666 8821 69.91 

UA033z 
Закарпатсь 

ка 

Берегівський, Виноградівський, 

Мукачівський, Перечинський, 
374922 3831 97.87 
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Код 

зони 
Область Райони 

Населен

ня (чол.) 
Площа 

(км
2
) 

Густота 

(чол./км
2
) 

Ужгородський 

UA034z Чернівецька Усі 909965 8097 112.38 

UA035z 
Кіровоград-

ська 

Долинський, Знам’янський, 

Кіровоградський, 

Олександрійський, 

Онуфріївський, Петрівський, 

Світловодський 

187260 9291 20.15 

UA036z 
Кіровоград- 

ська 

Бобринецький, Компаніївський, 

Маловисківський, 

Новгородківський, 

Новомиргородський, 

Новоукраїнський, 

Олександрівський, 

Устинівський 

214994 9372 22.94 

UA037z 
Кіровоград- 

ська 

Вільшанський, Гайворонський, 

Голованівський, 

Добровеличівський, 

Новоархангельський, 

Ульяновський 

164568 5535 29.73 

UA038z 
Дніпро- 

петровська 

Верхньодніпровський, 

Магдалинівський, 

Петриківський, П’ятихатський, 

Царичанський 

185609 6396 29.02 

UA039z 
Дніпро- 

петровська 

Дніпропетровський, 

Новомосковський 
159354 3385 47.08 

UA040z 
Дніпро- 

петровська 

Васильківський, 

Криничанський, Межівський, 

Павлоградський, 

Петропавлівський, 

Покровський, 

Синельниківський, 

Солонянський, Софіївський, 

Юр’ївський 

296311 13837 21.41 

UA041z 
Дніпро- 

петровська 

Апостолівський, Криворізький, 

Нікопольський, Томаківський, 

Широківський 

195280 7084 27.57 

UA042z Одеська 

Анан’ївський, Балтський, 

Кодимський, Котовський, 

Любашівський, Савранський,  

176208 5995 29.39 

UA043z Одеська 

Березівський, 

Великомихайлівський, 

Іванівський, Красноокнянський, 

Миколаївський,  Фрунзівський, 

Ширяївський 

174978 8799 19.89 

UA044z Одеська 

Білгород-Дністровський, 

Біляївський, Комінтерновський, 

Овідіопольський, 

Роздільнянський 

360843 7018 51.42 

UA045z Одеська Арцизький, Саратський, 171116 6476 26.42 
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Код 

зони 
Область Райони 

Населен

ня (чол.) 
Площа 

(км
2
) 

Густота 

(чол./км
2
) 

Тарутинський, 

Татарбунарський 

UA046z Одеська 
Болградський, Ізмаїльський, 

Кілійський, Ренійський 
211243 4838 43.66 

UA047z 
Миколаївсь 

ка 

Арбузинський, Братський, 

Вознесенський, Врадіївський, 

Доманівський, Єланецький, 

Кривоозерський, 

Первомайський 

184209 8879 20.75 

UA048z 
Миколаївсь 

ка 

Баштанський, Березанський, 

Березнегуватський, 

Веселинівський, Жовтневий, 

Казанківський, Миколаївський, 

Новобузький, Новоодеський, 

Очаківський, Снігурівський 

328800 15341 21.43 

UA049z Херсонська 

Бериславський, 

Великолепетивський, 

Великоолександрівський, 

Верхньорогачинський, 

Високопільський, 

Горностаївський, 

Нововоронцовський 

160062 8121 19.71 

UA050z Херсонська 

Білозерський, 

Голопристанський, 

Скадовський, Цюрупинський 

232572 8369 27.79 

UA051z Херсонська 

Генічеський, Іванівський, 

Каланчацький, Каховський, 

Нижньосірогозький, 

Новотроїцький, Чаплинський 

219694 11674 18.82 

UA052z Запорізька 

Василівський, Вільнянський, 

Запорізький, Кам’янсько-

Дніпровський, 

Мелітопольський, 

Михайлівський, Оріхівський 

310739 10037 30.96 

UA053z Запорізька 

Веселівський, Гуляйпільський, 

Куйбишівський,  

Новомиколаївський, 

Пологівський, Розівський, 

Токмацький, Чернігівський 

178517 9235 19.33 

UA054z Запорізька 

Бердянський, 

Великобілозерський, 

Приазовський, Приморський, 

Якимівський 

126777 7443 17.03 

UA055z Донецька 

Бахмутський, 

Костянтинівський, 

Краснолиманський, 

Слов’янський, Шахтарський, 

Ясинуватський 

164693 7246 22.73 

UA056z Донецька Амвросіївський, 402663 12498 32.22 
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Код 

зони 
Область Райони 

Населен

ня (чол.) 
Площа 

(км
2
) 

Густота 

(чол./км
2
) 

Великоновосілківський, 

Волноваський, Добропільський, 

Красноармійський,  

Мар’їнський, 

Олександрівський, 

Старобешівський, 

Тельманівський 

UA057z Донецька 
Володарський, Новоазовський, 

Першотравневий 
139305 3058 45.55 

UA058z АР Крим 
Джанкойський, 

Красноперекопський 
103538 3898 26.56 

UA059z АР Крим 

Білогірський, Кіровський, 

Красногвардійський, 

Нижньогірський, 

Первомайський, 

Роздольненський, Сакський, 

Совєтський, Чорноморський 

474316 13631 34.80 

UA060z АР Крим 
Бахчисарайський, 

Сімферопольський 
251322 3342 75.20 

UA061z АР Крим 

Алуштинська міська рада, 

Судацька міська рада, 

Феодосійська міська рада 

187723 1489 126.07 

UA062z АР Крим Ленінський 62795 2919 21.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 

Додаток Д 

 

Пороги оцінювання, які застосовуються для класифікації зон за  

ступенем забруднення атмосферного повітря [2, 29, 30]. 

Мета Верхній  поріг оцінювання Нижній поріг оцінювання 

 

Діоксид сірки 

для охорони 

здоров’я 

 

 

 

для захисту 

рослин 

60 % від 24-годинної граничної 

величини (75 μг/м
3
 не повинні бути 

перевищені більше, ніж в 3 рази у 

будь-який календарний рік) 

 

60 % від зимового критичного рівня 

(12 μг/м
3
) 

 40 % від 24-годинної граничної 

величини (50 μг/м
3
 не повинні бути 

перевищені більше, ніж в 3 рази у 

будь-який календарний рік) 

 

40% від зимового критичного рівня (8 

μг/м
3
) 

Діоксид азоту та оксиди азоту 

для охорони 

здоров’я 

 

 

 

 

 

 

для захисту 

рослин 

Щогодинна гранична величина:70 % 

від граничної величини(140 μг/м
3
не 

повинні бути перевищені більше, ніж 

в 18 разів у будь-який календарний 

рік) 

Щорічна гранична величина: 

80 % від граничної величини(32 

μг/м
3
) 

Щорічний критичний рівень: 

80 % від граничної величини 

(24 μг/м
3
) 

Щогодинна гранична величина: 50 % 

від граничної величини (100 μг/м
3
не 

повинні бути перевищені більше, ніж в 

18 разів у будь-який календарний рік) 

Щорічна гранична величина: 

65 % від граничної величини (26 μг/м
3
) 

 

 

Щорічний критичний рівень: 

65 % від граничної величин (19,5 

μг/м
3
) 

Тверді частки (PM10) 

для охорони 

здоров’я 

 

Середнє значення за 24 години: 70 % 

від граничної величини(35 μг/м
3
не 

повинні бути перевищені більше, ніж 

в 35 разів у будь-який календарний 

рік) 

 Середнє значення за рік:  

70 % від граничної величини (28 

μг/м
3
) 

Середнє значення за 24 години: 50 % 

від граничної величини(25 μг/м
3
не 

повинні бути перевищені більше ніж в 

35 разів у будь-який календарний рік 

Середнє значення за рік:  

50 % від граничної величини (20 μг/м
3
) 

Тверді частки (PM2.5) 

для охорони 

здоров’я 

Середнє значення за рік:  

70 % від граничної величини (17 

μг/м
3
) 

Середнє значення за рік: 

50 % від граничної величини (12 μг/м
3
) 

Свинець 

для охорони 

здоров’я 

Річне середнє значення: 70 % від 

граничної величини (0,35 μг/м
3
) 

Річне середнє значення: 50 % від 

граничної величини (0,25 μг/м
3
) 

Бензол 

для охорони 

здоров’я 

Річне середнє значення: 70 % від 

граничної величини (3,5 μг/м
3
) 

Річне середнє значення: 40 % від 

граничної величини (2 μг/м
3
) 
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Оксид вуглецю 

для охорони 

здоров’я 

Середнє значення за 8 годин:70 % від 

граничної величини (7 μг/м
3
) 

Середнє значення за 8 годин: 50% від 

граничної величини (5 μг/м
3
) 

Приземний озон 

для охорони 

здоров’я 

 

Максимальне середньодобове 8-годинне значення:120 μг/м
3
 не повинен бути 

перевищений більше, ніж на 25 днів на календарний рік; середнє значення 

вимірюється протягом 3 років (
3
).  

   Травень – липень: 

AOT40 (розраховується зі значень за 1 годину) 

18 00 μг/м
3
 • середнє/годину за 5 років (

3
) 

Миш’як 

для охорони 

здоров’я 

60% (3,6 нг/м
3
) 40% (2,4 нг/м

3
) 

Кадмій 

для охорони 

здоров’я 

60% (3 нг/м
3
) 40% (2 нг/м

3
) 

Нікель 

для охорони 

здоров’я 

70% (14 нг/м
3
) 50% (10 нг/м

3
) 

Бенз(а)пірен 

для охорони 

здоров’я 

60% (0,6 нг/м
3
) 40% (0,4 нг/м

3
) 
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Додаток Е 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті, що відображають основні результати дослідження: 

 

1. Дячук В.А., Баштаннік М.П., Кіптенко Є.М., Козленко Т.В., 

Надточій Л.М. Дослідження системи моніторингу забрудненняатмосферного 

повітря в місті Києві та напрямки її удосконалення. Гідрологія, гідрохімія і 

гідроекологія. 2019. №4(55). С.111–121 (особистий внесок автора – аналіз 

результатів та проведення розрахунків, картографічне представлення 

результатів) 

 2. Кіптенко Є.М., Козленко Т.В., Надточій Л.М. Методика 

короткострокового прогнозу рівнів забруднення атмосферного повітря з 

урахуванням метеорологічних умов для міста Маріуполь. Часопис 

картографії. 2019. Вип.20. С. 84–98 (особистий внесок автора – збір та 

обробка даних, участь у аналізі метеорологічних характеристик) 

3. Савенець М.В., Дворецька І.В., Надточій Л.М.  Сучасний стан 

забруднення атмосферного повітря за даними супутника Sentinel-5P. Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія 

«Геологія. Географія. Екологія». 2020. №51. С.221–233 (Web of Science, Index 

Copernicus) (особистий внесок автора – обробка даних, розрахунки) 

4. Надточій Л.М, Савенець М.В., Баштаннік М.П., Дворецька І.В. 

Особливості динаміки забруднення атмосферного повітря пилом у деяких 

містах України. Український географічний журнал. 2019. С.43–50 (Scopus)  

(особистий внесок автора – збір та обробка вихідних даних, розрахунок 

сезонних та міжрічних коливань концентрацій пилу) 

5. Надточій Л.М. Огляд сучасних наукових досліджень механізмів 

впливу метеорологічних умов на просторово-часову динаміку 
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забруднювальних речовин в атмосферному повітрі// Вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Географічні науки. 2020. №12. С.52-60. doi. 

https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2020-12-6 (Index Copernicus) 

 

Статті у закордонних наукових періодичних виданнях: 

 

6. Savenets M., Nadtochii L., Dvoretska I. NO2 seasonal and interannual 

variability in Ukrainian industrial cities. GeoScience Engineering. 2018. Vol. 

LXIV, No. 4, p.29–36 (особистий внесок автора – збір та обробка вихідних 

даних, розрахунок сезонних та міжрічних коливань концентрацій діоксиду 

азоту) 

Статті у інших наукових виданнях: 

 

7. Баштаннік М.П., Дворецька І.В., Надточій Л.М., Савенець М.В. 

Основні засади виділення зон якості атмосферного повітря на території 

України та їх класифікація згідно з вимогами директив 2004/107/ЄС та 

2008/50/ЄС. Наукові праці Українського науково-дослідного 

гідрометеорологічного інституту. 2016.  Вип. 269. С. 123–137 (особистий 

внесок автора–підготовка матеріалів, часткове проведення розрахунків, 

участь у виділенні  на території України зон та агломерацій моніторингу 

якості атмосферного повітря згідно нормативних документів ЄС) 

 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

8. Онос Л.М. Анализ динамики загрязнения атмосферного воздуха 

Украины за 2013 год и оценка влияния загрязняющих веществ на изменение 

климата. Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной 

деятельности в условиях изменяющегося климата: Сборник научных статей 

Международной научной конференции Белорусского государственного 

университета (Минск, 5–8 мая 2015 г.). Минск: БГУ.2015. С.156–158  

https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2020-12-6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npundgi_2016_269_15.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npundgi_2016_269_15.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npundgi_2016_269_15.pdf
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9. Кіптенко Є.М., Баштаннік М.П., Козленко Т.В., Жемера Н.С., Онос 

Л.М., Трачук Н.О. Аналіз забруднення атмосферного повітря діоксидом 

азоту та його прогнозування в промислових містах України. Актуальні 

проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами VІ 

Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження 

академіка Г.М. Висоцького Т. 2. (Суми 20–23 травня 2015 р.). Суми: СумДПУ 

імені А.С. Макаренка, 2015. С.50–54 (особистий внесок автора–збір та 

обробка інформації, аналіз джерел викидів діоксиду азоту) 

10. Баштаннік М.П., Кіптенко Є.М., Козленко Т.В., Жемера Н.С., Онос 

Л.М., Трачук Н.О. Стан забруднення атмосферного повітря в містах України 

діоксидом азоту та тенденції його зміни. Всеукр. наук.-прак. конф. 

Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього 

середовища, (Рівне, 21–23 жовтня 2015 р.). Рівне: РДГУ. 2015. С. 3–4 

(особистий внесок автора–збір та обробка вихідних даних, візуалізація 

результатів) 

11. Дворецька І.В., Онос Л.М. Стан забруднення атмосферного повітря 

формальдегідом в містах України у сучасний період. XIV Міжнародна 

науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. 

Шевченківська весна-2016 (Київ, 6–8 квітня 2016 р.). К.:Прінт Сервіс, 2016. 

Випуск XIV.С. 81–83 (особистий внесок автора–створення бази даних 

концентрацій формальдегіду та аналіз вмісту даної домішки в містах 

України) 

12. Дворецька І.В., Баштаннік М.П., Жемера Н.С., Онос Л.М. 

Забруднення атмосферного повітря шкідливими домішками в 

Причорноморському регіоні України. Сучасний стан та якість 

навколишнього середовища окремих регіонів: Матеріали Міжнародної 

наукової конференції молодих вчених (Одеса, 1–3 червня 2016р.). Одеса: 

ТЕС, 2016. С.167–171 (особистий внесок автора –збір та систематизація  

даних, побудова графіків) 
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13. Баштаннік М.П., Онос Л.М. Оцінка метеорологічного потенціалу 

забруднення атмосфери. Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в 

контексті екологічних викликів сьогодення: Матеріали Всеукраїнської 

конференції молодих учених. (Київ, 16–17 листопада 2016 р.). К.: Ніка-

Центр, 2016. С.140–143 (особистий внесок автора–створення бази даних 

метеорологічних величин, які є складовими метеорологічного потенціалу, 

аналіз величини метеорологічного потенціалу забруднення в промислових 

містах України) 

14. Баштаннік М.П., Надточій Л.М. Оцінка метеорологічного 

потенціалу забруднення атмосфери в промислових містах України. Тези 
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