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Промислова екологія – прикладна наука про
взаємодію промисловості і навколишнього
середовища, і навпаки – вплив умов природного
середовища на функціонування підприємств, їх
комплексів.

Промислова екологія базується на
повному та глибокому знанні
технології виробництва.



Основою промислової екології є екосистемний підхід, 
який орієнтує на зменшення витрат енергії, ресурсів і 
зниження кількості відходів, тобто того, що вміє робити 
природа, що не знає ні дефіциту ресурсів і енергії, ні 
відходів.

Забруднення - це все те, що не в тій 
кількості виявляється у природі і 
порушує в її системах рівновагу, 
відхиляється від звичайних чи 
звичних для людини норм.



Основні напрями розвитку промислової екології
❑ очищення викидів

Розробляються і впроваджуються все нові системи очисних споруд,
що перешкоджають попаданню шкідливих речовин в атмосферу і у
водойми. Однак проблема цим не вирішується. Залишається
питання їх утилізації.

❑ удосконалення технології виробництва шляхом
повторного використання відходів

❑ перехід на екологічно більш чисті джерела енергії

❑ зниження шкідливості транспорту

❑ удосконалення видобувних і промислових галузей
промисловості

Тут відбуваються практично неконтрольовані процеси руйнування
ландшафтів, загибелі придатних для землеробства земель,
забруднення середовища, безпосереднє знищення рослинного і
тваринного світу планети.



http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/50332/Shho_Ukrajina_vtratyla_Zahyst_jekologiji_v_Ugodi



https://petition.president.gov.ua/petition/41508

https://petition.president.gov.ua/petition/41508


https://ua-news.liga.net/society/articles/ukraina-v-
hmari-chornogo-povitrya-yak-monitoriti-pokazniki-
so2-i-stejiti-za-situatsieyu

Як перевірити якість повітря підручними 

засобами? Є два способи. 

Перший - обзавестися відповідним 

гаджетом. 

Другий - моніторити, що показують 

спеціалізовані онлайн-сервіси.

Який гаджет можна купити?

Станція дозволяє вимірювати вміст пилу фракцій 2.5 і 

10 мікрон в повітрі. А інтегрований датчик температури-

вологості-тиску дозволяє автоматично коригувати 

отриману інформацію в залежності від погодних умов. 

Наявність модуля підігріву дозволяє отримувати 

достовірну інформацію під час туману, опадів і при 

негативних температурах.

https://ua-news.liga.net/society/articles/ukraina-v-hmari-chornogo-povitrya-yak-monitoriti-pokazniki-so2-i-stejiti-za-situatsieyu


Наприклад, Xiaomi продає SmartMi PM 2.5 Air Detector. Він оснащений 

лазерним сенсором, здатним виявити в повітрі найменші частинки пилу, 

розміром до 0.3 мкм. Зола, сажа, сульфати, нітрати - гаджет все це помічає 

і фіксує.

Звертайте увагу також на пристрої, які входять в екосистему розумних 

будинків. Крім детекторів шуму, освітленості, руху, в них все частіше 

починають вставляти і датчики, що відповідають за зволоженість повітря, а 

також його чистоту.

Гаджетам, які вимірюють якості повітря, зайнялися з недавніх пір навіть 

українські стартапи. Команда UBreez розробила розумний пристрій, що 

вимірює якість повітря за параметрами, які важливі для здоров'я людини: 

температура, тиск і вологість, CO2, шкідливі речовини.



https://www.poglyad.tv/irpin-boryspil-kyyiv-
de-sogodni-najbrudnishe-povitrya/

Ірпінь, Бориспіль, Київ: де сьогодні 

найбрудніше повітря?

Автор: Юлія Гапон 10.01.2020 | 13:23

Дані про якість повітря взяті зі спеціального Telegram-бота, який оцінює стан 

повітря за допомогою шкали від 0 до 151 балів за американським стандартом 

EPA. Так, можна виділити кілька ступенів забруднення:

• 0-50 – гуляти і займатися спортом можна, небезпеки немає;

• 51-100 – є невеликий ризик, можна гуляти і провітрювати приміщення;

• 101-150 – ризиковано для здоров’я, краще не гуляти по вулиці;

• 151 і вище – небезпечно виходити на вулицю без захисної маски і 

провітрювати приміщення.

незалежне
агентство уряду 
США
екологічна
організація

Показники досягли 100 балів на 

ВДНГ, Подолі, Липках, Харківському 

масиві, Лісовому масиві, 

Соцмістечку, Осокорках, Нивках, 

Лук’янівці, Позняках, Теремках і 

в Борисполі.

aqualitybot - Індекс якості 

Повітря у Києві

Підтримує Київ, Ірпінь і 

Бориспіль

Зараз в Києві працює 20 датчиків в 10 

районах. І ще чотири в Ірпені та 

Борисполі. На 16:00, 21 жовтня, у бота 

було 33 тис. користувачів.

https://www.poglyad.tv/irpin-boryspil-kyyiv-de-sogodni-najbrudnishe-povitrya/
https://www.poglyad.tv/author/amee/
https://t.me/aqualitybot
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


Які є боти і сервіси?

Підтримує всі регіони України

Сервіс створили активісти з проекту 

SaveDnipro. 

Він моніторить дані з майже 500 станцій по 

всіх областях України. І видає їх у вигляді 

інтерактивної карти на сайті сервісу. Дані 

також можна отримати за допомогою 

однойменного бота в Telegram, Facebook, 

Viber або Skype. Досить просто скинути 

йому свою геолокацію або вручну вибрати 

найближчу станцію, щоб дізнатися 

показники повітря.

У нього вже 15 тис. користувачів.



Підтримує близько 90 країн і кілька українських міст

Які є боти і сервіси?

Це карта забруднення повітря по всьому світу. Вона збирає дані 11 тис. датчиків 

в 90 країнах, розташованих зусиллями Агентства з охорони навколишнього 

середовища США. 

Правда, Україна покриває в повному обсязі - тільки Київ і ще кілька міст. Але зате 

можна порівняти якість столичного повітря з іншими країнами.

За даними цього сервісу, о 21:10 в понеділок 21 жовтня Україна була на третьому 

місці за рівнем забруднення повітря, обігнавши Індію і Китай.



https://waqi.info/uk/#/c/48.991/33.606/6.1z

https://waqi.info/uk/#/c/48.991/33.606/6.1z


Які є боти і сервіси?
Крім цього є ще ціла маса інших схожих сервісів, наприклад:

1. eco-city.org.ua - проект розробників Івано-Франківська, з якого, до слова, черпає 
дані і SaveEcoBot.

2. OpenSenseMap.org - німецька відкрита платформа, на якій можна подивитися, як 
змінювався рівень забруднення повітря протягом доби або місяця. І додати свої 
датчики. Поки до сервісу підключені тільки 80 українських датчиків, найбільше - в 
Дніпрі.

3. breezometer.com - ізраїльський проект, цікавий тим, що його дані дещо 
відрізняються від інших. Компанія вивела власний спосіб розрахунку індексу якості 
повітря, який враховує різний підхід до оцінки в різних країнах. Розробники 
пояснюють, що все залежить від особливостей кожної конкретної країни: в той час, як 
в США помірною якістю вважається показник NO2 в 54 ppb (в середньому за годину), 
в Ізраїлі помірний показник - 250 ppb (за півгодини). До того ж в США шість рівнів 
якості, в Гонконзі - п'ять, а в Ізраїлі - чотири.

В Київській міській державній адміністрації повідомили, що відстежити 

рівень забруднення повітря в Києві можна на мапі CityScale.

https://www.cityscale.com.ua/index.htm?data=polutsrcs


https://air.kyivsmartcity.com/

У кожному районі міста свій 
показник забруднення. 
Найчистішим вважається 
показник у 100 одиниць. 
Чим більше 
забруднювальних часток у 
повітрі, тим, відповідно, 
нижчий індекс.

*Проект громадського моніторингу якості повітря реалізується громадським крилом 
ініціативи та не фінансується за бюджетні кошти. Усі дані, що надходять від наших 
станцій тестуються. 
Проект Kyiv Smart City здійснює індикативні вимірювання, які не заперечуються 
Постановою КМУ 827 від 14.08.2019 та можуть мати відповідну похибку, а також не є 
розпорядником офіційної інформації, яку можна використовувати у позовній діяльності.

https://air.kyivsmartcity.com/


http://zsfoe.org/?p=3342

http://zsfoe.org/?p=3342


http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/50332/Shho_Ukrajina_vtratyla_Zahyst_jekologiji_v_Ugodi



http://ecolog-ua.com/news/nova-derzhpolityka-u-sferi-promyslovogo-zabrudnennya-chogo-ochikuvaty-
biznesu?fbclid=IwAR2fEd6-5a0BiRo15HLYXxxYQjIYcF5f2hDe83EF4E-POg8YYB1PBKyyskY

Мінприроди розпочало реформування системи у сфері промислового

забруднення. Метою реформи є запобігання промисловому

забрудненню навколишнього природного середовища, що

безпосередньо впливає на здоров’я людей та стан довкілля.

Інструменти, запропоновані в процесі реформування, є частиною

Директиви про промислове забруднення, яку Україна зобов’язана

впровадити відповідно до Угоди про Асоціацію із ЄС (базову інформацію про

реформу та основні її елементи можна знайти у журналі «ЕCOBUSINESS. Екологія підприємства»№ 11,

2018, с. 11)

http://ecolog-ua.com/news/nova-derzhpolityka-u-sferi-promyslovogo-zabrudnennya-chogo-ochikuvaty-biznesu?fbclid=IwAR2fEd6-5a0BiRo15HLYXxxYQjIYcF5f2hDe83EF4E-POg8YYB1PBKyyskY


Остап Семерак: «Україна нарешті 

зможе отримати дані щодо реальних 

обсягів викидів парникових газів»

«Для підприємств система створить умови для отримання даних щодо

вуглецеємності їх продукції, сприятиме залученню інвестицій та

довгостроковому плануванню економічної діяльності, а також участі у

ринкових та не ринкових інструментах регулювання викидів парникових

газів» - пояснив Міністр екології.

В Україні близько 80% викидів парникових газів походить від спалювання

палива та низки технологічних процесів під час провадження

господарської діяльності.

https://menr.gov.ua/news/33179.html?fbclid=IwAR14bWPV_cU4u47ASl6XYWjQId1ydvBR7TLOBPpZOL5d2UHVLqGsDK3_7I8

https://menr.gov.ua/news/33179.html?fbclid=IwAR14bWPV_cU4u47ASl6XYWjQId1ydvBR7TLOBPpZOL5d2UHVLqGsDK3_7I8








































https://menr.gov.ua/news/32941.html

https://menr.gov.ua/news/32941.html






Німецькі екологічні організації Germanwatch і NewClimate Institute провели 
дослідження, результатом якого став рейтинг найбільш екологічних країн світу.

Втім, експерти розпочали його лише з четвертої сходинки, оскільки вважають, що 
жодна з країн світу не докладає достатньо зусиль для збереження навколишнього 
середовища і запобігання небезпечній зміні клімату.

Не дивлячись на відсутність перших місць, рейтинг очолюють Швеція, Марокко та 
Литва. Закривають перелік з найгіршими показниками - Іран, США та Саудівська 
Аравія.

Україна займає 18-місце, ставши лідером серед пострадянських країн, завдяки 
низькому рівню викидів парникових газів і споживання енергії.

Усього до переліку потрапили 56 країн, які відбирали, враховуючи наступні 
фактори: вихлопи газів, що створюють парниковий ефект; використання 
відновлюваних джерел енергії; споживання електроенергії та загальний рівень 
активності в рамках національної і міжнародної кліматичної політики.

Найбільш екологічні країни світу: у топ-3 не увійшла жодна з держав

Джерело: germanwatch.org

http://germanwatch.org/?fbclid=IwAR029URx38_igm7XlXX8xLXKgXgb7PrGIffuDM_FnZvDRqdg1FgkxEJzEHc


Види промислових екосистем

• Локальні, регіональні, національні, глобальні

• Промислові симбіози

• Еко-промислові парки

Еко-промисловий парк – це промисловий парк, в якому підприємства

співпрацюють один з одним і з місцевим населенням з метою

скорочення кількості відходів і забруднення навколишнього середовища,

ефективного спільного використання ресурсів, а також забезпечення

сталого розвитку для підвищення економічної ефективності та

поліпшення якості навколишнього середовища.

https://www.youtube.com/watch?v=1yCYGOxnpSY

https://www.youtube.com/watch?v=1yCYGOxnpSY


В основі ЕПП лежить передумова про обмін 
енергетичними ресурсами та побічними 

продуктами між підприємствами на рівнях 
місцевої та регіональної економік. 

Метою функціонування ЕПП є досягнення економічних, 
екологічних і соціальних переваг, а також підвищення 

рівня конкурентоспроможності його членів з 
одночасною мінімізацією їх впливу на навколишнє 

природне середовище. 

Еко-промисловий парк



ПЕРЕВАГИ ЕПП:

1) для виробництва: 

❑ скорочення виробничих витрат шляхом підвищення матеріало- та 
енергоефективності та переробки відходів, що в свою чергу дозволяє 
виробляти більш конкурентоспроможні товари; 

❑ надання спільних бізнес-послуг (управління відходами, навчання, 
логістика, створення екологічних інформаційних систем тощо); 

❑ забезпечення малим і середнім підприємствам підтримки для отримання 
доступу до інформації, консультацій, ноу-хау та інвестицій; 

❑ вихід на нові ринки для існуючих товарів і послуг (зокрема, торгівля 
побічними продуктами); 

❑ стимулювання розвитку та використання альтернативних джерел енергії;

❑ забезпечення підприємствам вигідного бізнес-іміджу. 



2) для суспільства: 
❑ створення нових робочих місць з

покращеними умовами праці на
більш екологічно чистих
промислових об'єктах;

❑ залучення нових покупців
(клієнтів) для підприємств - членів
ЕПП;

❑ надання можливості уряду
розробляти політику і нормативні
положення, більш ефективні для
навколишнього природного
середовища і менш обтяжливі для
підприємств.

3) для навколишнього природного 
середовища:
❑ зниження споживчого навантаження

шляхом скорочення джерел
забруднення та попиту на природні
ресурси;

❑ забезпечення максимальної
рециркуляції та переробки матеріалів
серед підприємств ЕПП;

❑ зменшення ризику утворення
токсичних матеріалів на основі
комплексної переробки відходів;

❑ розширення зв'язків підприємств ЕПП
шляхом залучення економічних
суб’єктів оточуючого регіону як
споживачів і виробників придатних до
використання побічних продуктів через
обмін ресурсами.

ПЕРЕВАГИ ЕПП:







Світові індустріальні парки 

❑ Силіконова Долина, штат Каліфорнія, США 
❑ Сколково, Російська Федерація 
❑ Калундборг, Данія 
❑ Туен Мун, Гонг-Конг 
❑ 12 еко-міст в Японії (Кітакуюші, Ітабаші), Фуджісава, Тойота-Сіті 

понад 100 інших 









Промислова екологія

Можливості еко-промислових парків

➢ «Зелені» будинки 

➢ «Зелені» ланцюги постачання 

➢ Нульові відходи 

➢ Мінімізування екологічного сліду 

(https://life.pravda.com.ua/society/2017/08/2/225633/)

➢ Система обмінювання відходами / побічними продуктами 

➢ Спільна діяльність: транспортування, логістика тощо 

➢ … 

https://life.pravda.com.ua/society/2017/08/2/225633/


Промислова екологія

Екологізування виробництва – система заходів, спрямованих на

організування екологічно сталих ландшафтів, забезпечення

розширеного відтворення в сфері виробництва і природному

середовищі, а також раціональне використання природних ресурсів і

стабільне зростання виробництва високоякісної екологічно безпечної

продукції за мінімального забруднення довкілля.



Місто майбутнього













Екологічні технології



Моніторинг

Моніторинг – система спостереження, контролювання,
прогнозування та керування екологічними процесами.

Функції моніторингу:

❑ контролювання стану об'єктів екосистем;
❑ контролювання джерел порушення екологічної рівноваги;
❑ моделювання та прогнозування стану екосистем;
❑ керування екологічними процесами, як джерелом екологічно 

значимих рішень.



Моніторинг

Моніторинг навколишнього середовища
є важливим інструментом

❑ ефективного керування якістю
навколишнього природного середовища,

❑ своєчасного попередження про шкідливий
вплив забруднювачів на атмосферне повітря,
води, ґрунти, здоров’я й добробут населення,
а також

❑широкого інформування громадськості
про стан і тенденції змінювань навколишнього
природного середовища.



Види моніторингу

❑біоекологічний (санітарно-гігієнічний) моніторинг вивчає
природне середовище з точки зору його
впливу на стан здоров’я людей

❑ геосистемний моніторинг вивчає зміни
геосистем, з яких складається навколишнє середовище (геомоніторинг)

❑біосферний моніторинг забезпечує спостереження, контроль і 
прогнозування можливих змін природного середовища в глобальному 
масштабі (біомоніторинг)

кліматичний моніторинг, 

моніторинг здоров’я населення

…



Рівні моніторингу

❑ глобальний
❑ державний
❑ регіональний
❑ локальний



Моніторинг довкілля за призначенням

❑ стандартний
(загальний, систематичний)

❑оперативний
(кризовий)

❑фоновий
(науковий, високоточний)

Stationary
Air Monitoring Station

«Фосфорна» аварія
на Львівщині

Комплексний фоновий моніторинг о. Байкал



Екологічний моніторинг

Загальний екомоніторинг довкілля – це оптимальні за кількістю та 
розміщенням місця, параметри і періодичність спостережень за 
довкіллям, які дають змогу на основі оцінки і прогнозування стану 
довкілля підтримувати прийняття відповідних рішень на всіх рівнях 
відомчої і загальнодержавної екологічної діяльності.

Приклад. Пилоподібні частки РМ2.5

Система моніторингу повітряного середовища м. Сент-Луїс (США)



Гранично допустимі концентрації TSP, РМ10, РМ2.5 в атмосферному 

повітрі в України, США, ЄС і за рекомендаціями ВООЗ

Речовина
Час 

усереднення

Україна,

мг/м3

ВООЗ,

мг/м3

США,

мг/м3

ЄС,

мг/м3

Завислі 

речовини 

(TSP)

20 хв. 0,50 – – –

24 год. 0,15 – 0,26 –

1 рік – – 0,075 –

Завислі 

речовини

РМ10

20 хв. – – – –

24 год. – 0,050

0,150
(концентрація не 

повинна бути 

перевищена більше 1 

разу за 3 роки)

0,050
(концентрація не 

повинна бути 

перевищена більш 35 

разів протягом року)

1 рік – 0,020 – 0,040

Завислі 

речовини

РМ2.5

20 хв. – – – –

24 год. – 0,025
0,035

(98% за 3 роки)
–

1 рік – 0,010
0,015

(середня за 3 роки) 0,025



Пилоподібні частки

➢ ТЧ10 – речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм (грубі частки)

➢ ТЧ2,5 – речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок більше 1 мкм та менше 2,5 мкм (тонкі частки)

➢ ТЧ1,0 – речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок 1 мкм та менше (ультра тонкі частки)

ТЧ10 становлять 40-70% всіх завислих часток і є найнебезпечнішими для здоров’я людей.

Ці частки здатні проникати глибоко в легені та накопичуватися.

Результати досліджень свідчать, що загальна смертність збільшується на 1% з кожними

10 мкг/м3 збільшення ТЧ10 (Гарвардський інститут міжнародного розвитку).

Будь-які концентрації ТЧ10 в атмосферному повітрі вважаються шкідливими для здоров'я.

Між рівнем пилоподібних часток розміром менш 2,5 мкм і негативним впливом на здоров’я

людини існує лінійна залежність без яких-небудь ознак «безпечного» граничного

рівня.



Структурна схема довкілля людини



Основні забруднювачі атмосфери

















https://www.kyivsmartcity.com/news/ecology/

26 квітня 2018 року у Kyiv Smart City Hub відбувся еко-воркшоп 

на тему «Моніторинг якості повітря у розумному місті: 

актуальний стан, напрямки впровадження та перспективи»

Хімічний склад київського повітря потребує нагальної уваги фахівців.

https://www.kyivsmartcity.com/news/ecology/




Нині по всій Україні є загальна тенденція до спаду виробництва. Однак рівень 
шкідливих домішків в атмосферному повітрі великих міст залишається стабільно 
високим. Основними джерелами забруднення визнані підприємства добувної і 
переробної промисловості, а також підприємства постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря. Їхні систематичні викиди забруднюючих речовин 
складають більше 90 % від загального обсягу викидів в атмосферне повітря України.



НА МАЛИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ ВЗАГАЛІ 

НЕМАЄ СИСТЕМИ 
ОЧИСТКИ ВИКИДІВ

Захист екології в Угоді про Асоціацію з ЄС 

(ІНФОГРАФІКА)

Мета таких обговорень – не переконати у необхідності побудови 
чогось ризикованого для довкілля, а проінформувати, зокрема і про 
те, що влада провела розрахунки всіх ризиків, має план ліквідації 
позаштатних ситуацій, а також для того, щоби всі зацікавлені групи 
могли висловилися з проблеми. Наносити шкоду довкіллю треба 
свідомо.

Змістовні вимоги Угоди:

Покращення якості повітря.
Першооснова тут – моніторинг 
якості. Це вже робиться 
Укргідрометцентром, але Угода 
про асоціацію вимагає змінити 
метод замірювання і розширити 
перелік речовин, що потрапляють 
під моніторинг.



Захист екології в Угоді про Асоціацію з ЄС 

(ІНФОГРАФІКА)

Протягом 3–5 років Україна має 
імплементувати Директиву 2008/50 ЄС, якою 
встановлюються гранично допустимі концентрації 
(ГДК) у повітрі для діоксидів сірки, азоту, оксидів 
вуглецю, а також важких металів, свинцю, бензолу, 
озону та дрібнодисперсного пилу 2,5 та 10 мікрон. 
Україна також перегляне класифікацію санітарно-
захисних зон навколо небезпечних об’єктів та план 
дій в разі забруднення повітря у цих зонах.

Система контролю якості повітря в Україні була розроблена 
і впроваджена більше півстоліття тому, більшість пунктів 
спостереження за станом атмосферного повітря були 
встановлені ще в 40-50-х роках.



Є 2 групи речовин, які Україна взагалі не вимірює:

❑ Дрібнодисперсний пил

❑ Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)

Захист екології в Угоді про Асоціацію з ЄС 

(ІНФОГРАФІКА)

Дрібнодисперсний пил – в Україні його 
вміст в повітрі взагалі не вимірюється.

Такий дрібний пил (менше 10 мікрон) не 
затримується в носоглотці й не виводиться 
з кашлем чи чханням, потрапляє глибоко в 

легені та бронхи. 
Може викликати рак легенів та інші
захворювання органів дихання. Пил
менше 2,5 мікрон може проникати з
легень в кровоносну систему та внутрішні
органи.



Захист екології в Угоді про Асоціацію з ЄС 

(ІНФОГРАФІКА)

Стійкі органічні забруднювачі: є найбільш токсичними та небезпечними для 
навколишнього середовища та здоров’я людей хімічними сполуками.
Стокгольмська конвенція щодо стійких органічних забруднювачів (відкритий для 
підписання 22.05.2001) вступила в дію 17 травня 2004 р. і налічувала первісний список 
СОЗ, що включав 12 речовин, які одразу ж отримали назву «брудна дюжина».

До них відносять деякі сполуки з 
класу так званих поліциклічних
ароматичних вуглеводнів (ПАВ), 
поліхлоровані дифеніли (ПХД),
поліхлорованідибензо-п-диоксини
(ПХДД) та 
поліхлорованідибензофурани
(ПХДФ), а також пестициди, у тому 
числі ДДТ та гексахлорбензол. 

Різні СОЗ несуть різний ступінь 
небезпеки, але вони всі:
❑ високотоксичні,
❑ стійкі до розкладання і не 

втрачають токсичності протягом 
десятиліть,

❑ здатні мігрувати у довкіллі на 
великі відстані,

❑ передаються через їжу як дорослим, 
так і дітям.



У Києві запрацювала інтерактивна 
карта моніторингу стану 
атмосферного повітря.

Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/society/1088512-u-stolitsi-zapustili-interaktivnu-kartu-rivnya-zabrudnennya-povitrya.html

Карта рівня забруднення повітря / 

ses.gov.ua/map



Семерак оприлюднив перелік підприємств - основних 
забруднювачів довкілля

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n446521

https://ua.censor.net.ua/n446521


Вчені зафіксували рекордний рівень вуглекислого газу 

в атмосфері Землі

Детальніше читайте на УНІАН: https://ecology.unian.ua/reduction/10108397-vcheni-zafiksuvali-rekordniy-riven-vuglekislogo-gazu-v-atmosferi-
zemli.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post

Дані погодної обсерваторії Мауна-Лоа на Гаваях 

показали, що в квітні 2018 року середня 

концентрація вуглекислого газу в атмосфері 

перевищила 410 ppm

(parts per million, одиниць на мільйон).

Вуглекислий газ - один із газів, пов'язаних з парниковим ефектом, що призводить 

до підвищення температури на планеті. 

Ці речовини погано пропускають інфрачервоне випромінювання, що

випускається поверхнею Землі, тому тепло утримується над планетою, не

"відлітаючи" за межі атмосфери. Рівень CO2 в атмосфері почав стабільно зростати

ще в XIX столітті, на початку промислової революції: за словами вчених, тоді він не

піднімався вище 280 ppm.

"Це чергова важлива точка в процесі зростання вмісту CO2 в атмосфері. Вона 

наближає нас до справді небажаним показниками - перевищення порогу в 450 або 

500 ppm. Це досить небезпечна ситуація", - сказав Ральф Кілінг.

https://ecology.unian.ua/reduction/10108397-vcheni-zafiksuvali-rekordniy-riven-vuglekislogo-gazu-v-atmosferi-zemli.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post




«Ми врешті запроваджуємо в Україні 

точно такі ж підходи до моніторингу 

стану поверхневих вод, які діють 

в Європейському Союзі. Це означає, 

що ми покінчимо із ситуацією, коли 

кілька органів моніторили одні і ті ж 

показники, а за іншими не слідкував 

ніхто, коли різні органи вимірювали у 

різних одиницях, а загальнодержавна 

програма моніторингу не давала чіткої 

картини стану водних ресурсів», -

пояснив Остап Семерак.

Остап Семерак: «Із 1 січня 2019 р. в Україні запроваджується 
нова система моніторингу вод»

https://menr.gov.ua/news/32737.html







Кризовий екологічний моніторинг

Кризовий екомоніторинг довкілля або імпактний моніторинг – це інтенсивні
спостереження за природними об'єктами, джерелами техногенного впливу,
розташованими в районах екологічної напруженості, у зонах аварій та
небезпечних природних явищ із шкідливими екологічними наслідками, з
метою забезпечення своєчасного реагування на кризові та надзвичайні
екологічні ситуації і прийняття рішень щодо їх ліквідації, створення
нормальних умов для життєдіяльності населення і господарювання.



Кризовий екологічний моніторинг

Приклад. Забруднення приземного шару атмосфери техногенним пилом
Трипільської ТЕС

Для визначення розмірів зони забруднення приземного шару
атмосфери техногенним пилом Трипільської ТЕС залучались космічні
знімки ASTER, SPOT, LANDSAT центральних районів Київської області.
Це були знімки за 2002 - 2005 роки із фондів Державного науково-
виробничого центру «Природа», Українського центру менеджменту
землі та ресурсів, глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, а також
MODIS та NOAA, отриманих в реальному часі в терміни січень - квітень
2005 року.



Кризовий екологічний моніторинг

Приклад. 
Забруднення приземного шару 
атмосфери техногенним пилом 
Трипільської ТЕС

Димові шлейфи

Трипільської ТЕС

на літніх знімках

ASTER



Кризовий екологічний моніторинг

Приклад. 
Забруднення приземного шару 
атмосфери техногенним пилом 
Трипільської ТЕС

Димові шлейфи

Трипільської ТЕС

на літніх знімках

SPOT



Кризовий екологічний моніторинг

Приклад. 
Забруднення приземного 
шару атмосфери техногенним 
пилом Трипільської ТЕС

Димові шлейфи

Трипільської ТЕС

на літніх знімках

LANDSAT



Кризовий екологічний моніторинг

Приклад. 
Забруднення приземного 
шару атмосфери 
техногенним пилом 
Трипільської ТЕС

Скориставшись стандартними засобами ГІС визначили, що
влітку викиди Трипільської ТЕС сприяють забрудненню
приблизно 500 км2 території Київської області, 
а в решту сезонів – 600 км2.

Сезонні ареали

Забруднення Земель 

техногенним

пилом з викидів

Трипільської ТЕС





Влада Брюсселя зробила громадський транспорт 
безкоштовним через забруднене повітря

https://mind.ua/news/20182104-vlada-bryusselya-zrobila-gromadskij-transport-bezkoshtovnim-cherez-zabrudnene-povitrya



Громадський транспорт у Сеулі став 
безкоштовним Таким чином влада бореться з надмірним 

забрудненням повітря в столиці Південної Кореї

https://mind.ua/news/20180556-gromadskij-transport-u-seuli-stav-bezkoshtovnim



Фоновий екологічний моніторинг

Фоновий екомоніторинг довкілля – це багаторічні комплексні дослідження
спеціально визначених об'єктів природоохоронних зон з метою оцінки і
прогнозування зміни стану екосистем, віддалених від об'єктів промислової і
господарської діяльності, або одержання інформації для визначення
середньостатистичного (фонового) рівня забруднення довкілля в антропогенних
умовах.

Приклад.
Програма ЮНЕСКО “Людина і біосфера” 
(MAB)

В рамках програми МАБ створена всесвітня мережа
біосферних заповідників, яка об'єднує більше 650
об'єктів в усьому світі.

У 1991 році MAB запустила програму BRIM –
Комплексний екологічний моніторинг біосферних заповідників.



MAB
Програма ЮНЕСКО “Людина і біосфера”

last update 22 October 2013







У біосферних заповідниках

України (у т.ч. мережі МАБ)

розташовано станції

комплексного фонового

моніторингу

МАБ

Чорноморський
1984

Асканія-Нова
1985

Карпатський
1992

«Дунайський»
1998

«Дельта Дунаю»
(Румунія - Україна)
1998

Східні Карпати
(Польща -
Словаччина -
Україна)
1998

Шацький
2002

Деснянський
2009

Розточчя
2011

Західне Полісся
(Польща -
Білорусь -
Україна)
2012

© Panurus biarmicus,
Bearded Tit (Roztochya) Ukraine

Шацький (о. Люцимир) Карпатський

Розточчя Західне Полісся Деснянський



UNEP

Програма ООН з питань

охорони навколишнього середовища

Пріоритетні напрямки ЮНЕП

❑ Зміна клімату

❑ Лиха і конфлікти

❑ Керування екосистемами

❑ Екологічне керування

❑Шкідливі речовини

❑ Ефективність ресурсів
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IGBR
OCEAN ACIDIFICATION

Арагоніт –
мінеральна форма
карбонату кальцію
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Міжнародна геосферно-біосферна програма
Напрямки розробок

[ 1 ]
Закономірності хімічних процесів у глобальній атмосфері і роль
біологічних процесів у кругообігу газових компонентів
❑ вплив змін вмісту озону в стратосфері на проникнення до земної

поверхні УФБ (біологічно активне УФ-випромінювання)
❑ оцінка впливу аерозолів на клімат і ін.

[ 2 ]
Вплив біогеохімічних процесів в океані на клімат
❑ комплексні дослідження глобального газообміну між океаном і

атмосферою, морським дном і границями континентів
❑ розробка методик прогнозування реакції біогеохімічних процесів 

в океані на антропогенні збурювання в глобальному масштабі



IGBR

The International Geosphere-Biosphere Programme

Міжнародна геосферно-біосферна програма
Напрямки розробок

[ 3 ]
Вивчення прибережних екосистем і впливу змін землекористування

[ 4 ]
Взаємодія рослинного покриву з фізичними процесами, 
відповідальними за формування глобального круговороту
води.
❑ дослідження у рамках Програми глобального експерименту з

метою вивчення кругообігу енергії і води
❑ дослідження у рамках Всесвітньої програми вивчення клімату

[ 5 ]
Вплив глобальних змін на континентальні екосистеми
❑ методики прогнозування впливу змін клімату, концентрації

вуглекислого газу і землекористування на екосистеми, а
також зворотних зв'язків

❑ дослідження глобальних змін екологічного різноманіття.
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The International Geosphere-Biosphere Programme

Міжнародна геосферно-біосферна програма
Напрямки розробок

[ 6 ]

Палеоекологія і палеоекологічні зміни та їх наслідки
❑ дослідження з метою реконструкції історії змін клімату і

навколишнього середовища за період з 2000 р. до н.е. з
інтервалами часу не більше 10 років.

[ 7 ]
Моделювання системи Землі з метою прогнозування її
еволюції
❑ моделі в глобальному масштабі,
❑ кількісне оцінювання взаємодії глобальних, фізичних,

хімічних і біологічних інтерактивних процесів у земній
системі протягом останніх 100 тисяч років.
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У передмісті Парижа з'явиться еко-острів

Однак цього року спустошений 
ландшафт почне 
перетворюватися в такий собі 
еко-острів. Проект Жана Нувеля
(Jean Nouvel) планують 
закінчити до 2023 року.

Невеликий острівець Сегуїн (Seguin), розташований на річці Сена на 
північний захід від Парижа в передмісті Булонь-Бійанкур (Boulogne-
Billancourt), в минулому столітті був індустріальною зоною – тут аж до 
1992 року функціонував один з найбільших в регіоні автозаводів 
концерну «Renault». 



Згідно з проектом, 300 000 квадратних метрів колишньої промислової зони 
перетворяться в самодостатній простір, в якому гармонійно 
співіснуватимуть приватне життя, бізнес, мистецтво та освіта. Тут зможуть 
мешкати люди різного достатку. Частину території острова займуть офісні 
приміщення. Тут також планується збудувати безліч магазинів, кінотеатрів, 
ресторанів, готелів та школу. Однак найбільшими повинні стати зони 
відпочинку: зелені тераси, сади, набережні і парки, розмальовані 
пішохідними доріжками.



Міста, які живуть в режимі еко

Екостійке м. Сонгдо, яке з 2003 року 
будується на західному березі Південної 
Кореї в 40 км від Сеулу, сьогодні вже має 
найдосконалішу у світі пневматичну 
систему сміттєприбирання і найсучаснішу 
когенераційну енергетичну установку. 

Тут розташований перший в Азії LEED-
сертифікований виставковий комплекс, 
перша LEED-сертифікована житлова «вежа» 
Central Park I, перший в Кореї LEED-
сертифікований готель Sheraton Incheon. 
До LEED-сертифікованих будівель, які
наразі займають у Сонгдо близько 2 млн м2, 
входить і 68-поверховий 305-метровий 
хмарочос Northeast Asia Trade Tower 
(NEATT)



У листопаді 2014 року у Японії відкрилося «розумне» м. Фуджісава, яке понад 30% 
електрики буде отримувати з альтернативних поновлюваних джерел – в основному 
завдяки сонцю, на 70% скоротить "вуглецевий слід" та на 30% – споживання води. 
Невеличкий населений пункт розташований в 50 км від Токіо – у промисловій зоні, де 
раніше знаходилось виробництво побутової техніки Panasonic. У місті, розрахованому 
на 1 тис. домогосподарств і 3 тисячі жителів, кожен будинок обладнаний сонячними 
панелями. Спеціальна система не лише дозволяє генерувати сонячну енергію, а й 
зберігати та економити її. На дорогах Фуджісави використовуються електрокари, 
електроскутери та електровелосипеди.



Черговим дивом світу покликаний стати м.Масдар - невеличке містечко, 
яке будується з 2006 року у Об’єднаних Арабських Еміратах. 
Передбачається, що майбутня оаза енергозбереження розташована в 17 
км від Абу-Дабі не матиме викидів СО2 та на 99% перероблятиме власні 
відходи життєдіяльності.




