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В основу управління якістю атмосферного повітря міст, областей, територіально-виробничих комплексів
покладена вимога забезпечення гігієнічних нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих
речовин та гранично допустимих рівнів фізичних факторів. Визначення рівня динаміки якості атмосферного
повітря проводиться два етапи:
1. Визначаються показники навантаження на комплекс реципієнтів в умовному обчисленні (тони умовного
навантаження).
2. Визначаються границі класів для індикаторних показників якості атмосферного повітря у відповідності
до Нормативного документа «Методологія інтегральної оцінки стану довкілля» (чинної від 01.01.2005).
Показники навантаження на комплекс реципієнтів визначаються за допомогою системи коефіцієнтів, які
враховують рівень досягнення встановлених нормативів якості атмосферного повітря, відносну шкоду різних
забруднюючих речовин для здоров’я населення, екологічних систем, громадського та власного майна,
враховують умови розсіювання забруднюючих речовин, склад реципієнтів, які знаходяться в зоні забруднення.
Система таких коефіцієнтів формується таким чином, що б сумарне навантаження на від забруднюючих
речовин в цілому по країні дорівнювало сумарному надходженню забруднювачів в атмосферне повітря.
У відповідності до [1] та модифікованих методичних підходів, викладеними в роботі [2], навантаження на
комплекс реципієнтів розраховується за формулою:
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k – індекс типу реципієнта, що сприймає техногенне навантаження; i – вид забруднюючої речовини;

mi –

маса викидів забруднюючих речовин; h – висота джерела викидів забруднюючих речовин;  – коефіцієнт,

значення якого приймається: для аерозолів -   1,9 103 , для газів -   1,6 103 ; aik – середньозважена структура
реципієнтів в межах квадрату сітки EMEP; SЗАЗ i – площа зони активного забруднення (частка площі окремого
квадрату сітки EMEP);  ik - щільність реципієнтів k-го типу в зоні активного забруднення (в межах окремого
квадрату сітки EMEP);  k – коефіцієнт, що визначає соціальну значущість техногенного навантаження на
окремі типи реципієнтів.
Показник приведеного навантаження на комплекс реципієнтів, які знаходяться в межах окремого квадрату
сітки EMEP (рис. 1.) дозволяє враховувати низку чинників, які суттєво впливають на еколого-економічну
характеристику джерела викидів забруднюючих речовин.

Рисунок 1 - Сітка EMEP в межах України(наведено приклад емісії кадмію в межах окремих квадратів
сітки)
До таких чинників відносяться, перш за все, тип території, що сприймає техногенне навантаження, структура
і щільність реципієнтів, середньорічна приземна концентрація забруднюючих речовин та інші.
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