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Управлiнням екологiТ та природних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi

мiськоi ради (КиТвсЬкоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii) (далi - Управлiння)

опрацьо;ано Ваш запит на iнформачiю вiд 2l .о,7.2021 Jф ЗМI-24l5 щодо

.r"op"nr" MicbKoT системИ програмно-апаратних засобiв збору та обробки даних
про стан д

l, з
овкiлля MicTa Кисва та повiдомля€мо по кожному питанню окремо

якою метою про водятьс я вказанi закупiвлi? на пiдставi яких

нормативних документiв?
на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l4.08.20l9 л! 827

<деякi питання здiйснення державного монiторингу в галузi охорони

атмосферного повiтря> (далi - Постанова), розпорядженням виконавчого органу

КиТвськоi MicbKoi рали (КиiвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ) вiд 30,0з,2020

Ns 526, Управлiння було визначено органом управлiння якiстю атмосферного

повiтря у MicTi Киевi.
з метою сво€часного отримання об'сктивнот iнформачii про piBeHb

забрулнення повiтря в рiзних районах MicTa Киева, для контролю екологiчноi

ситуачii в MicTi, а також на виконання пункту заходу 1 <створення Micbkoi

системи програмно-аПаратних засобiВ збору та обробки даних про стан довкiлля

MicTa Кисва> завдання З <Впровалження сучасноi системи контролю за станом

довкiлля> Перелiку завдань i заходiв Киiвськот Micbkoi цiльовоi програми

органiзачiт благоустрою зеленоi зони та земель водного фонду на 2019 - 2oz|

рЬ*",.uru"рлженоТ рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради вiд l8.12.20l8 Ng 46916520

iпро rчr".рдження Комплекснот Micbkoi цiльовоi програми екологiчного

бпа.опопу"r, MicTa Киева на 2019 - 2021 роки (зi змiнами)>, Управлiння мае

здiйснити закупiвлю обладнання постiв монiторингу iз супутнiми послугами по

ix монтажу та пусконалагодженню як складовоТ MicbKoi системи програмно-

апаратних засобiв збору та оброблення даних про стан довкiлля MicTa Кисва.

обсяги закупiвлi було вирахувано' виходячи з вимог директиви 2008/50/Ес

Свропейського Парламенту i Рали вiд 21.05.2008 про якiсть атмосферного

повiтря та чистiше повiтря для Свропи та Постанови шляхом визначення



мiнiмальноi кiлькiсть стацiонарних референтних постiв з урахуванням кiлькостi

населен ня м. Кисвi
Кiлькiсть населення у MicTi
або агломерацii (тисяч

мешканцiв)*

Кiлькiсть станцiй за умови перевищення
загiцьних безпечних норм

Забрулнення, не
враховуючи РМ

РМ (загалом по РМ l 0 та
рм2,5)

2,75о-3 749
,7 l0

3 
,l5o-4 

749 8 ll
* - Згiдно з даними головного управлiння статистики у м. Киевi. за оцiнкою

на l квiтня 2021 року чисельнiсть постiйного населення у м. Киевi складала -
2 918 тис., чисель;iсть постiйного населення агломерацii оцiнюсться в iнтервалi

3 375 тис. - 5 206 тис.
система програмно-апаратних засобiв збору та оброблення даних про стан

довкiлля MicTa Киева повинна вiдповiдати вимогам наступних нормативно-

технiчних документiв:
закон Украiни (про охорону навколишнього природного середовища);

закон Украiни (про охорону атмосферного повiтря);

закон Украiни (про захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй

техногенного та природного характеру);
Закон Украiни <Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть>;

госТ l7.2.3.01-86 <Охрана природы. Атмосфера, Правила контроля

качества воздуха населенных пунктов);
<Руководство по контролю загрязнения атмосферы> Р[ 52,04,1 86-89;

Пйтанова КабiнетУ MiHicTpiB Украiни <Щеякi питання здiЙснення

державного мо"iторинryЪ галузi оiорони атмосферного повiтря> вiд 14,08,2019

Jф 827;

,Ц,иректива 200s/50/6C €вропейського Парламенту та Ради про якlсть

атмосферного повiтря та чистiше повiтря для Свропи;

НЬказ MiHicTepcTBa Охорони Здоров'я Украiни вiд l4.01.2020_Nl52 <Про

затвердження гiгiснiчних регламентiв допустимого BMicTy хiмiчних i бiологiчних

p."o""n в атмосферному повiтрi населених мiсць>;

.Щержавнiгiгiенiчнi"ор'u,"""ДГН6.6'1.-б'5.001-98<Нормиралiачiйноi
безпеки Украiни;

дсту EN 15267-2:20lб Якiсть повiтря. Сертифiкачiя автоматизованих

вимiрювальних систем.
Ъдiйснення закупiвлi вiдбуватиметься вiдповiдно до Закону Украiни <Про

публiчнi закупiвлi>.
KpiM того, вiдповiдно до розпорядження виконавчого органу Киiвськоi

MicbKoi, рали (киiвськоi MicbKoT державнот алмiнiстрачiт) вiл 03.0820l5 ]\l! 755

ппро вн"сеrня змiн до розпорядження виконавчого органу Киiвськоi мiськоi

ради (КиiвськоТ MicbKoi лержа"ноi адмiнiстрацiТ) вiл l1.09.2009 Nч 1036 <Про

вдосконаJIення порядку здiйснення внутрiшнього фiнансового контролю

пiдприсмств, установ ia ор.анiзачiй комунальноi форми власностi MicTa та

райоЪi" MicTa Киева, u,u*o* державних пiдприемств, що перебувають у сферi

упра"лi"ня виконавчого op.u"y Киiвськоi мiськоi ради (киiвськоi Micbkoi

державноi адмiнiстрацiт)>, Управлiння здiйснило вивчення середньоринкових

цiннатоваритапослУГи'напiДставiякихвизначаетЬсядопУстимийрiвеньцiни



закупiвлi обладнання та супутнiх послуг в рамках Створення MicbkoT системи
програмно-апаратн их засобiв збору та обробки даних про стан довкiлля Micтa

Киева.
2. Як саме дослiджу€ться довкiлля Ки€ва (якi техзасоб и викор истовуються,

скlльки людеи задlяно в процесi MoHiTo Dингч. як обробляються даHi тошо)?

На даниЙ час MicbKa система монiторингУ стану атмосферного повiтря у
MicTi Киевi склада€ться з шiстнадцяти стацiонарних постiв спостережень

I {ентральнот Геофiзичноi обсерваторii iMeHi Бориса Срезневського (далi - цго)
та двох постiв програмно - апаратних засобiв збору та обробки даних про стан

довкiлля Управлiння.
цго здiйснюе вiдбiр проб на стацiонарних постах автоматично' за

допомогою сертифiкованих приладiв - годинникiв _ програматорiв, з

перiодичнiстю 
-6 

днiв на тиждень з _ 4 рази на добу. Визначаеться 20

забрулнюючих домiшок. Дктуальна iнформацiя щодо результатiв вимiрювань

.пч*Ьд"r"." в публiчному доступi у розлiлi кСпостереження за забрудненням

атмосферного повiтря в м.ки€вi) на сайтi цго за посиланням:

http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua.
.д,ва пости програмно - апаратних засобiв збору та обробки даних про стан

довкiлля Управлiння розмiщенi у .Щарницькому та !,нiпровському районах MicTa

Киева за адресами: вул. Дрхiтектора Вербицького,26 (пост монiторинry N9 4) та

XapKiBcbKe шосе,7/1 (пост монiторингу Nл 8).

{о склалу постiв входять наступнi компоненти:
канали зв'язку з сервером;
програмно-апаратнi засоби (мережеве обладнання, контролери, сервери та

системи управлiння), якi забезпечують збiр iнформачii з стацiонарного посту,

накопичення та центрмiзовану обробку даних;
обладнання диспетчерського центру.

.щля отримання даних, контролю та налаштування системи передбачено 1

(один) ДРМ чергового/диспетчера та канаJIи зв'язку з вiдповiдними органами на

каншIи iнформування населення.
Пости визначають концентрачiТ в атмосферному повiтрi таких шкiдливих

речовин як: зваженi твердi частки РМ2.5 та РМ10, дiоксид азоту, дiоксид сiрки,

оксид вуглецю, aMlaK, приземний озон та формальлегiл за допомогою

uu,o"u,""n,x газоанал iзаторiв вiлповiдно до вимог.Ц,СТУ EN 1 42 l 2 :20 1 8,

Для оцiнки якостi повiтря використову€ться iндекс забруднення

атмосферного повiтря (IЗА).
Функчiонування MicbKoi системи програмно-апаратних засобiв збору та

оброблення даних про стан довкiлля MicTa Киева, забезпечусться наявним

штатним персонаJIом Управлiння. Так як система функuiонуе повнiстю в

автоматичноrу режиri не мас потреби утримувати великий штат спiвробiтникiв.

.Що обслуговування системи задiяний один диспетчер та два змiннi iнженери

для проведеНня регламенТного технiчНого обслугоВування, Персонал проЙшов

вiдповiдне навчання та ма€ iнженерну ocBiTy в областi xiMiТ та,/або

автоматизованих систем (комп'ютернi науки),
за даними якостi повiтря постiв автоматичного монiторингу можна

слiдкувати у режимi реального часу на онлайн-мапi через сайт Управлiння за

посиланням http://asm.kyivcity.gov.uit/.



З. Де акумчлюються зiбDaHi данi?
Зiбранi данi акумулюються на cepBepi збору та обробки даних Управлiння.

4, До яких висновкiв привели замовле Hi минyлого рокч дослiдженця?
За даними спостережень на постах програмно - апаратних засобiв збору та

обробки даних про стан довкiлля розмiщених за адресами: вул. Дрхiтектора

Вербицького, 26 (пост монiторингу Nl 4) та XapKiBcbKe шосе, 7/1 (пост

монiторинry Nl 8) за зимово-весняний перiол 2020-2021 можна зробити наступнi

висновки.
l. Метеорологiчнiпараметри:
Середня температура за зимовий та весняний перiол колива€ться вiд -7,6 "С

до +10,9 "С,
Найвица середня швидкiсть BiTpy

вологiсть повiтря зафiксована в груднi.
найвице середн€ значення атмосферного тиск виявлено в лютому,

Максимальна вологiсть повiтря спостерiгалась в зимовий перiол

становила 99.9о/о.

2. Максимальноразовlконцентрацll:
ГIост спостереження tlЪ + 1uy.,,r. Вербицького 26) у Щарницькому районi:
- зимовий перiод - перевищень не зафiксовано;
- весняниЙ перiол - зафiксованi перевищення За H:S в середньому в2,5 рази

та NH.l в KBiTHi та в TpaBHi з незначними вiдхиленнями вiд ГДКм,р,

Пост спостеРеженнЯ Nл 8 (XapKiBcbкe шосе 7/1) у .Д.HipoBcbкoмy раЙонi:

- зимовий перiод - перевищень не зафiксовано;

- весняниЙ перiод - перевищень не зафiксовано,

Хiд середньомiсячних концентрацiЙ забруднювальних речовин у повiтрi

Киева:
По дiоксиду сiрки (SO2):

- пост Л! 8 - максима,,tьна концентрацiя зафiксована в сiчнi, а мiнiмальна - в

березнi;
-постN!4-максимальнаконцентрацiязафiксована0,031мг/м3,мiнiмальна

-0,003 мг/м3.
ЗбiльшенняконцентрацiйможебУтипов'язанеЗопалЮВ€LпЬниМсезоноМВ

зимовий перiол.
По оксиду вуглечю (СО):
- пост JS 8 - максимальна концентрацiя в лютому - 0,014 мг/мЗ;

- пост Ns 4 - максима-itьна концентрацiя в лютому - 0,016 мг/м3;

Збiльшення концентрацiй може бути пов'язане з забрудненням

автомобiльним транспортом у години найбiльшого навантаження на

автомагiстралi (<голини-пiк>).
По пилу (PM:.s та PMro):
- пост NP 8 - максимальна концентраЦiя PMz.s в лютому -0,0l l мг/м3, PMru-

0,012 мг/мЗ;
_ пост лъ 4 _ максимtulьна концентрацiя рм: s _0,02l мг/мз, PMro

максимальна концентрацiя- 0,024 мг/мЗ;

По оксидам азоту (NO, NOl):

вия влена в KBiTHi мiсяцi. Найбiльша

та



- пост N9 8 - максимальна концентрачiя NO в лютому 0,014 мг/м3, а

MiHiMa.llbHa- 0,00lЗ5 мг/м3. NO: максим€rльна - 0,0З47 мг/м3;
- пост Jф 4 - максимальна концентрачiя NO в лютому 0,014 мг/м3, а

мiнiмальна - 0,0l0 мг/м3, NO: максимшIьна - 0,032 мг/м3.

Збiльшення концентрацiй може бути пов'язане з забрудненням

автомобiльним траспортом у години найбiльшого навантаження на

автомагiстралi (<години-пiк> ).

По формальдегiду (СН:О):
- пост ЛЬ 8 - максимальна концентрацiя- 0,005 мг/м3, MiHiM,mbHa - 0,00l7

мг/мЗ;
- пост ЛЬ 4 -максиммьна концентрацiя- 0,005 мг/м3, мiнiмальна - 0,003

мг/м3.
По озону (Оз1 та aMiaKy (NНз):
_ пост J\lЪ 8 _ максимальна концентрацiя оз_ 0,044 мг/м3, Nнз_максимальна

концентрацiя - 0,018 мг/м3.

5. Якою е ефективнiсть створення Micbkoi систем и прогр амно-апаратн их

засобiв збору та обробки даних про стан довкiлля MicTa Киева?

Створення MicbKoT системИ програмно-аПаратних засобiв збору та обробки

даних про стан довкiлля MicTa Кисва дасть можливiсть своечасно та достовlрно

npo."ory"ur" високi piBHi забруднення атмосферного повiтря, що, в свою чергу,

дu.r" rо*пruiсть розробляти ефективнi природоохороннi заходи,

використання статистичного методу прогнозу забруднення повiтря

дозволить оперувати режимом та знижувати у KopoTKi термiни викиди у перiоди

несприятливих метеорологiчних умов (нму) i,, таким чином, не перевищувати

санiтарно-гiгiенiчнi нормативи якостi повiтря у цей перiол,

ОсновУ статистичноГо методу скJIадають данi про забрулнення

атмосферно.о повiтря i метеорологiчнi характеристики MicTa Кисва,, якi можна

отримати лише за допомогою розгалуженоi MicbKoi системи монiторингу стану

атмосферного повiтря.
забрулнення атмосфери пiд впливом метеорологlчних умов може

змiнюватися одночасно на всiй територiТ MicTa. Воно характеризу€ться

узаг.rльненими (iнтегральними) показниками, якi розраховуються за матерiалами

фактичних спостережень.
збiр та накопичення даних дозволяють врахувати особливостi забруднення

повiтря: провести аналiз метеорологiчних умов у перiоли високого рiвня

,чбруЪr"п"", побудувати (розу) забруднення, вiдiбрати статистично значущi

.rr""rn" при рiзних метеорологiч""i y"o"u*, провести районування територii

MicTa Киева за рiвнями забруднення повiтря i побудувати прогностичну схему на

ocHoBi реальноi картини iз залученням фiзичних i теоретичних уявлень про

розповсюдження домiшок.

Заступник начЕuIьника Управлiння -
начЕLIIьн ик вiддiлу охорони навколишньог
середовища та оцiнки впливу на довкiлля
ольга Леготiна з66 64 l4
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