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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 129 с., 1 табл., 8 дод., 21 джерел 

 

ОБ’ЄКТИ ДОВКІЛЛЯ, АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, ВОДНІ ОБ’ЄКТИ,  

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА, БАЗА ДАНИХ, 

ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ, ДЖЕРЕЛА ВИКИДІВ, ПРОТОКОЛ, 

МОНІТОРИНГ, СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ 

 

Об’єктом дослідження є терміни і поняття у галузі моніторингу 

довкілля на державному, регіональному та об’єктовому рівнях. 

Мета роботи – розроблення державного стандарту «Моніторинг 

довкілля. Терміни та визначення». 

Назва ДСТУ змінена згідно вимог ТК 82 «Охорона довкілля». 

В теперішній час у сфері моніторингу довкілля використовуються різні 

терміни однакових понять. Тому в документації та в технічній, учбовій і 

довідковій літературі нема однозначного тлумачення та розбіжностей 

сприйняття тексту. 

Терміни та визначення  моніторингу довкілля. розробляються з метою 

удосконалення нормативної бази у сфері моніторингу довкілля України. 

Робота направлена на визначення понять у сфері моніторингу довкілля, що 

призначені для застосування в документації всіх видів, що використовується 

в господарстві незалежно від її власника, у науково-технічній, учбовій і 

довідковій літературі та гармонізації понять у сфері моніторингу довкілля в 

Україні з визначеними поняттями у європейських стандартах.  

Розроблюваний національний стандарт, внаслідок застосування його вимог, 

сприятиме вирішенню таких пріоритетних питань, як розроблення 

нормативних документів у сфері моніторингу довкілля в Україні. 

Розроблення національного стандарту з термінів та їх визначеннями у сфері 

моніторингу довкілля відповідає потребам сучасного рівня наукових 
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досягнень, знань і практики, а саме захисту довкілля та покращення умов 

життєдіяльності населення. 

За звітний період проведено: 

вивчення та аналізування матеріалів за темою, визначення відповідних 

документів, що пов’язані зі національним стандартом, що розробляється;  

обґрунтування до проекту Програми робіт з національної 

стандартизації на 2020 рік щодо стандарту з термінів моніторингу довкілля; 

Технічне завдання на розроблення проєкту національного НД ДСТУ 

«Моніторинг довкілля. Терміни та визначення»; 

визначені основні терміни та їх поняття щодо моніторингу довкілля; 

розроблена перша редакція проєкту ДСТУ «Моніторинг довкілля. 

Терміни та визначення»; 

розроблена Пояснювальна записка до першої редакції проєкту ДСТУ 

«Моніторинг довкілля. Терміни та визначення»; 

оприлюднено перша редакція проєкту ДСТУ, пояснювальна записка до 

неї; 

зібрані пропозиції та зауваження до проєкту національного стандарту  

«Моніторинг довкілля. Терміни та визначення», проаналізовано  одержаних 

коментарів; 

оформлено звід коментарів до першої редакції проекту ДСТУ; 

розроблена друга редакція проєкту ДСТУ «Моніторинг довкілля. 

Терміни та визначення» (в другу редакцію ДСТУ внесені зміни згідно Звіту 

коментарів до першої редакції проєкту національного стандарту);  

розроблена Пояснювальна записка до другої редакції проєкту ДСТУ 

«Моніторинг довкілля. Терміни та визначення». 

оприлюднено друга редакція проєкту ДСТУ, пояснювальна записка до 

неї. 

Згідно етапам робіт і термінів їх виконання збір коментарів, 

аналізування одержаних коментарів, складання зводу коментарів,  

розроблення другої остаточної редакції з урахуванням зауважень і 



 6 

пропозицій запропоновано надати у грудні 2021 року.  

Офіційне видання ДСТУ «Моніторинг довкілля. Терміни та 

визначення» заплановано у серпні 2022 року. 

Застосування вимог національного стандарту, що розробляється, 

сприятиме використанню єдиної термінології при вирішенню наступних 

питань: 

розроблення нормативних документів щодо моніторингу довкілля в 

Україні; 

обмін інформацією між суб’єктами моніторингу довкілля усіх рівнів та 

органами виконавчої влади; 

забезпечення гармонізації національних стандартів у сфері моніторингу 

довкілля з міжнародними стандартами;  

забезпечення адекватного перекладу міжнародних стандартів на 

українську мову; 

полегшення сприйняття користувачами документів та наукових 

публікацій у сфері моніторингу довкілля.  

 

Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК, ОДИНИЦЬ І 

ТЕРМІНІВ 

 

АЛ – аналітична лабораторія. 

АПС – автоматизований пост спостережень атмосферного повітря. 

БД – база даних.  

ДСМД – державна система моніторингу довкілля. 

Директива 2008/50/ЄС – Директива 2008/50/ЄC Європейського 

Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря 

та чистіше повітря для Європи. 

Директива 2004/107/ЄC – Директива 2004/107/ЄС щодо миш’яку, 

кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів у 

навколишньому повітрі.  

ЗР – забруднювальна речовина. 

ІАСД – інформаційно-аналітична система даних. 

Міндовкілля – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України.  

НДР – науково-дослідна робота. 

НПС – навколишнє природне середовище. 

ПС – пост спостережень атмосферного повітря.  

ПТК – програмно-технічний комплекс. 

РВПЗ – реєстр викидів і перенесення забруднювачів.  

РСМД – регіональна система моніторингу довкілля. 
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ВСТУП 

 

Робота відповідає основним пріоритетам Міндовкілля – Удосконалення 

системи регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

шляхом подальшої реалізації в Україні ряду основних положень Директив 

ЄС. 

Робота виконується згідно плану науково-дослідних робіт УКРНДІЕП 

на 2020 рік за темою № 14/2.1-2020 «Розроблення ДСТУ. Моніторинг 

навколишнього природного середовища. Терміни та визначення». 

Однак, назва ДСТУ змінена згідно вимог ТК 82 «Охорона довкілля» на  

«Моніторинг довкілля. Терміни та визначення». 

Майбутнє України тісно пов'язане з екологічною безпекою, яка є, у 

свою чергу, найважливішою складовою національної безпеки. Важливим 

правовим заходом у сфері екологічної безпеки є розробка механізмів 

реалізації нормативно-правового забезпечення. З метою його вдосконалення 

доцільно використати різні організаційно-правові важелі: розроблення та 

удосконалення екологічних нормативно-правових актів, матеріальне 

заохочення до бездоганного виконання вимог екологічного законодавства, 

підвищення юридичної відповідальності за його невиконання або 

порушення, посилення державного і громадського екологічного контролю, 

створення системи екологічної освіти і виховання. Розроблення ДСТУ 

«Моніторинг довкілля. Терміни та визначення» є одним з цих нормативних 

актів. 

Актуальність роботи полягає у необхідності створення умов щодо 

удосконалення нормативної бази у сфері моніторингу довкілля та 

однозначного сприймання тексту всіма користувачами документів та іншої 

літератури щодо моніторингу довкілля в Україні, а також  у необхідності 

реалізації в Україні вимог директив Європейського Союзу до стандартизації 

термінів в галузі охорони довкілля. 

Метою НДР є розроблення ДСТУ «Моніторинг довкілля. Терміни та 
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визначення». Код проекту НД 13.020.40 «Забруднення, контроль забруднення 

та охорона природи». 

Терміни та визначення  моніторингу довкілля. розробляються з метою 

удосконалення нормативної бази у сфері моніторингу довкілля України та 

гармонізації понять у сфері моніторингу довкілля в Україні з визначеними 

поняттями у європейських стандартах. 

Терміни, запроваджені цим стандартом, призначені для застосування у 

документації всіх видів, що використовується в господарстві незалежно від її 

власника, науково-технічній, учбовій і довідковій літературі у сфері 

моніторингу довкілля.  

Кінцевим результатом, який досягається застосуванням 

розроблюваного національного стандарту, є однозначне сприймання тексту 

всіма користувачами документів та іншої літератури щодо моніторингу 

довкілля в Україні. 

Розроблюваний національний стандарт внаслідок застосування його 

вимог сприятиме вирішенню таких пріоритетних питань, як розроблення 

нормативних документів у сфері моніторингу довкілля в Україні. 

Робота виконується за два роки. На першому етапі робіт було 

розроблено Технічне завдання на розроблення проєкту ДСТУ та  були 

визначені основні терміни та їх поняття щодо моніторингу довкілля.   

На другому етапі  робіт розроблено перша редакція проєкту ДСТУ та 

пояснювальна записка до неї, оприлюднено проєкт ДСТУ та проаналізовано 

одержані пропозиції та зауваження до першої редакції ДСТУ, оформлено 

звод коментарів до першої редакції проекту ДСТУ, розроблено друга 

редакція проєкту ДСТУ з урахуванням зауважень і пропозицій та 

пояснювальна записка до неї. Збір коментарів, аналізування одержаних 

коментарів, складання зводу коментарів до другої редакції проєкту ДСТУ з 

урахуванням зауважень заплановано на грудень 2021 р. 



 

 

11 

1 АНАЛІЗУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗА ТЕМОЮ 

 

Терміни, запроваджені стандартом, який розробляється, призначені для 

застосування у документації всіх видів, що використовується в господарстві 

незалежно від її власника, науково-технічній, учбовій і довідковій літературі 

у сфері моніторингу довкілля, забезпечення однаковості  описування об’єктів 

у процесі гармонізування національних стандартів з міжнародними 

стандартами та забезпечення однозначною термінологією державні 

соціально-економічні та науково-технічні програми, законодавство України.  

Об’єктом стандартизації є терміни і поняття у сфері моніторингу 

довкілля на державному, регіональному та об’єктовому рівнях. 

Терміни та поняття національного стандарту повинні бути приведені у 

відповідність до сучасного світового стану знань і практики з питань 

організації та проведення моніторингу довкілля. 

Проєкт ДСТУ розроблявся згідно вимог: 

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення 

національних нормативних документів; 

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила побудови, 

викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів; 

ДСТУ 3966:2009 Засади і правила розроблення стандартів на терміни 

та визначення понять. 

При розробці стандарту аналізувались як українські, так і європейські  

матеріали, зокрема  ДСТУ ISO, які пов’язані з термінами та визначеннями 

стандартизованими в галузі охорони довкілля. 

Нижче наведені відповідні документи, що пов’язані зі національним 

стандартом, що розробляється і які аналізувались:   

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

від 25.06.91 р. №1264-XI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 
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2059-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/ed20170523#Text 

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 

2707-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1995_02_28/T270700.html 

Водний кодекс України  від 06.06.95, № 214/95 ст.190. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

%D0%B2%D1%80#Text 

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. №3852-XII  . – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T385200.html 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення 

про державну систему моніторингу довкілля» від 30.03.98 р. № 391. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF#Text 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 

14.08.2019 р. № 827. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#Text 

ДСТУ ISO 14050:2016. Екологічне керування. Словник термінів (ISO 

14050:2009, IDT). [Чинний від 2017-07-01]. Вид. офіц. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 

2016. 51с. 

Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних 

термінів, /укл.Гончаренко Г.Є., Совгіра С.В./. – К.: Наук. світ, 2010. – 67 с. 

Промислова екологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр, і допов. 

Рекомендовано МОН / Апостолюк С.О., Джигирей В.С. / – К., 2012. – 430 с. 

Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист 

навколишнього середовища, Оріяна-Нова, 2007. – 400 с. 

Тлумачний словник екологічних термінів та понять, пов’язаних з 

охороною навколишнього середовища  / уклад. Л. В.Левандовський, Л. І. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#Text
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Танащук, Л. Ф. Степанець, В. Х. Суходол/. − К.: НУХТ, 2006. − 61 с. 

В.В. Медведев. Мониторинг почв Украины. Харків: Изд-во «Антиква», 

2002. − 428 с. 

INTERNATIONAL STANDARD ISO 25597. Stationary source emissions 

— Test method for determining PM2,5 and PM10 mass in stack gases using 

cyclone samplers and sample dilution 249-34-04 ) 

ДСТУ ISO 860:2018. Термінологічна робота. Гармонізація понять і 

термінів. Вид. офіц. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019. − 16 с. 

ДСТУ ISO 14050:2016. Екологічне керування. Словник термінів (ISO 

14050:2009, IDT). [Чинний від 2017-07-01]. Вид. офіц. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 

2016. − 55с. 

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення 

та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT). Вид. офіц. Держпоживстандарт 

України, 2010. − 34 с. 
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2 ОБҐРУНТУВАННЯ ДСТУ 

 

Обґрунтування необхідності розроблення ДСТУ «Моніторинг довкілля.  

Терміни та визначення» проведено згідно вимог та правил ТК 82 на 

першому етапі і наведено у проміжному звіті за 2020 рік.  

Обґрунтування до проєкту Програми робіт з національної 

стандартизації на 2020 рік щодо стандарту «Моніторинг довкілля. Терміни та 

визначення» наведено у Додатку А. 
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3 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО НД ДСТУ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ. ТЕРМІНИ 

ТА ВИЗНАЧЕННЯ» 

 

Технічне завдання на розроблення проекту національного НД ДСТУ 

«моніторинг довкілля. терміни та визначення» було розроблено на першому 

етапі виконання робіт і наведено у Додатку Б. 
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4 ЗВОД КОМЕНТАРІВ ДО ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЄКТУ ДСТУ 

 

На першу редакцію проєкту ДСТУ надійшло 58 коментарів від 5 

організацій. 

4.1 Інформація про коментарі:  

a) opгaнiзaцiї, які надали кoмeнтap. 

1. ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем» Мінекономрозвитку України; 

2. Союз хіміків України; 

3. Державне підприємство «Український науково-дослідний і 

навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» 

(ДП«УкрНДНЦ);  

4. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна 

академія наук України, Український гідрометеорологічний інститут 

(УкрГМІ); 

5. Український ордена «Знак пошани» науково-дослідний інститут 

лісового господарства та агролісомеліораціїї ім. Г.М.Висоцького Державного 

агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України 

(УКРНДІЛГА).  

б) стисла загальна xapaктepистика коментарів. 

Основні коментарі відносяться до необхідності корегування визначень 

понять. Практично вони всі ураховані. Визначення понять, коментарі до яких 

відхилені, наведені з інших ДСТУ, або з постанов Кабінету Міністрів 

України.  

Для зменшення описок граматичного, синтаксичного, стилістичного 

характеру друга редакція проєкту ДСТУ була відкоригована професійним 

редактором. 

Ряд понять стандарту, які напряму не відносились до моніторингу 

довкілля, були виключені за пропозицією організацій, що надавали 

коментарі. 
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Ряд коментарів, які відносяться до точного виконання вимог ДСТУ 

3966:2009 та ДСТУ 1.5:2015,  щодо оформлення та подання стандарту, 

ураховані повністю.  

в) peзyльтaти опрацювання кoмeнтapiв. 

Одержано 58 коментарів, всі коментарі опрацьовані, з них 48 

ураховано, 8 відхилено, 2 ураховано частково.  

Звод коментарів до першої редакції проекту національного стандарту 

ДСТУ «Моніторинг довкілля. Терміни та визначення» наведено у Додатку В. 
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5 ОСТАТОЧНА РЕДАКЦІЯ ПРОЄКТУ ДСТУ «МОНІТОРИНГ 

ДОВКІЛЛЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ» 

 

При розробці цього стандарту авторами було досліджено більш 50 

джерел, у яких розглядаються питання моніторингу довкілля, найбільш 

прибавленими  серед цих джерел були закони України, постанови Кабінету 

Міністрів України, словники (українські, іноземні), ДСТУ(українські, 

іноземні), наукова та прикладна література. При аналізі нормативних 

документів та літератури було відібрано більш 200 термінів моніторингу 

довкілля. Після досліджень термінів та обговорення на секції вченої ради 

УкрНДІЕП до першої редакції проєкту ДСТУ було включено 132 терміну.  

На першу редакцію проєкту ДСТУ було отримано 58 коментарів, які 

мали загальні зауваження і пропозиції та конкретні пропозиції щодо термінів 

і визначень до них. В результаті опрацювання коментарів були внесені зміни 

до розділів: загальні положення, познаки та скорочення, бібліографія, та 

скореговані 49 термінів або їх визначень. До остаточої редакції проєкту 

ДСТУ увійшло 114 термінів, в тому числі по розділам: 

Загальні поняття – 48; 

Моніторинг атмосферного повітря та опадів – 19; 

Моніторинг вод – 8; 

Моніторинг ґрунтів і земль – 9; 

Моніторинг біорізноманіття та екомережі – 9; 

Моніторинг радіаційної обстановки – 12; 

Моніторинг у сфері відходів – 9. 

Повністю остаточна редакція проєкту ДСТУ  надано у Додатку Г.  

Пояснювальна записка до остаточої редакції проєкту ДСТУ  надано у 

додатку Д. 
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ВИСНОВКИ 

 

Основною метою роботи є розроблення ДСТУ «Моніторинг довкілля. 

Терміни та визначення». Розроблення національного стандарту з термінів та 

їх визначеннями у сфері моніторингу довкілля відповідає потребам сучасного 

рівня наукових досягнень, знань і практики, а саме захисту довкілля та 

покращення умов життєдіяльності населення. 

Актуальність роботи полягає у необхідності удосконалення 

нормативної бази у сфері моніторингу довкілля та однозначного сприймання 

тексту всіма користувачами документів та іншої літератури щодо 

моніторингу довкілля в Україні. 

Сучасний стан організації спостережень за станом довкілля та аналізу 

результатів не повністю забезпечує необхідні інформаційні потреби системи 

моніторингу.  

Терміни, яки мають бути запроваджені цим стандартом, призначені для 

застосування у документації всіх видів, що використовується в господарстві 

незалежно від її власника, науково-технічній, учбовій і довідковій літературі 

у сфері моніторингу довкілля.  

Розроблюваний національний стандарт внаслідок застосування його 

вимог сприятиме вирішенню таких пріоритетних питань, як розроблення 

нормативних документів у сфері моніторингу довкілля в Україні. 

Робота виконується за два роки. У перший рік виконання роботи згідно 

ТЗ необхідно було проаналізувати матеріал за темою, обґрунтувати 

необхідність стандартизувати поняття щодо проведення моніторингу 

довкілля та визначати основні терміни, що повинні війти до стандарту  

Попередньо, перед розробленням стандарту, були вивчені умови 

розроблення стандартів України, а саме: 

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення 

національних нормативних документів; 

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила побудови, 
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викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів; 

ДСТУ 3966:2009 Засади і правила розроблення стандартів на терміни 

та визначення понять. 

При виконанні досліджень аналізувались як українські, так і 

європейські  матеріали, зокрема  ДСТУ ISO, які пов’язані з термінами та 

визначеннями стандартизованими в галузі охорони довкілля. 

Серед таких джерел були проаналізовані:  

Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних 

термінів, [укл. ГончаренкоГ.Є., СовгіраС.В.]. – К.: Наук. світ, 2010. 

Промислова екологія: Навч. посіб. − 2-ге вид., випр, і допов. 

Рекомендовано МОН / Апостолюк С.О., Джигирей В.С. − К., 2012. − 430 с. 

Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист 

навколишнього середовища, Оріяна-Нова, 2007. − 400 с. 

Тлумачний словник екологічних термінів. Уклад.: Л. В.Левандовський, 

Л. І. Танащук, Л. Ф. Степанець, В. Х. Суходол. − К.: НУХТ, 2006.  

Кількість термінів, які підлягають стандартизуванню, входять до 

перерахованих вище терміносистем: 

ДСТУ ISO 860: 2018 Термінологічна робота. Гармонізування понять і 

термінів;  

ДСТУ ISO 14050: 2004 Екологічне керування. Словник термінів; 

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення 

та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT); 

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. 

Використання і охорона води. Терміни та визначення.  

На підставі аналізу матеріалів визначені відповідні документи, які 

пов’язані зі національним стандартом, що розробляється, та проведено 

обґрунтування до проекту Програми робіт з національної стандартизації на 

2020 рік щодо стандарту «Моніторинг довкілля. Терміни та визначення». 

На підставі обґрунтування розроблено «Технічне завдання на 



 

 

21 

розроблення проєкту національного НД ДСТУ «Моніторинг довкілля. 

Терміни та визначення», яке визначає зміст ДСТУ та терміни його 

виконання. 

Згідно етапам робіт і термінів їх виконання у першому році були 

визначені терміни та їх поняття щодо проведення моніторингу довкілля, які 

мають війти до стандарту, що розробляється. 

Запропоновано терміни розбити на такі групи: 

1. Загальні поняття. 

2 Моніторинг атмосферного повітря та опадів. 

3 Моніторинг вод.  

4 Моніторинг ґрунтів і земль. 

5 Моніторинг біорізноманіття та екомережі. 

6 Моніторинг радіаційної обстановки. 

7 Моніторинг у сфері відходів. 

На другому етапі було розроблена та оприлюднена перша  редакція 

проєкту ДСТУ з пояснювальною запискою до неї та розроблена друга 

редакція проєкту ДСТУ і пояснювальна записка до неї. 

На першу редакцію проєкту ДСТУ надійшло 58 коментарів від 5 

організацій. В результаті опрацювання коментарів були внесені зміни до 

розділів: загальні положення, познаки та скорочення, бібліографія. Основні 

коментарі відносяться до необхідності корегування визначень понять. 

Практично вони всі ураховані. Визначення понять, коментарі до яких 

відхилені, наведені з інших ДСТУ, або з постанов Кабінету Міністрів 

України. Ряд понять стандарту, які напряму не відносились до моніторингу 

довкілля, були виключені за пропозицією організацій, що надавали 

коментарі. Усі пропозиції та зауваження (peзyльтaти опрацювання 

кoмeнтapiв) наведені у зводі коментарів до першої редакції проекту 

національного стандарту. 

Друга редакція проєкту ДСТУ розроблена з усіма пропозиціями, які 

ураховані розробниками. До другої редакції проєкту ДСТУ увійшло 114 
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термінів, в тому числі по розділам:  

Загальні поняття – 48; 

Моніторинг атмосферного повітря та опадів – 19; 

Моніторинг вод – 8; 

Моніторинг ґрунтів і земль – 9; 

Моніторинг біорізноманіття та екомережі – 9; 

Моніторинг радіаційної обстановки – 12; 

Моніторинг у сфері відходів – 9. 

Розроблення остаточної редакції проекту ДСТУ з урахуванням 

зауважень і пропозицій та пояснювальної записки до неї запропоновано 

надати у грудні 2021 року, або у січні 2022 р.  

Таким чином, за перший та другий етапи виконання роботи за темою 

були проведені дослідження, які дозволили розробити першу та другу 

редакцію проєкту  ДСТУ «Моніторинг довкілля. Терміни та визначення». 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ РОБІТ З 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ НА 2020 РІК ЩОДО 

СТАНДАРТУ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ. ТЕРМІНИ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ» 
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Обґрунтування необхідності розроблення ДСТУ «Моніторинг довкілля. 

Терміни та визначення» проведено згідно вимог та правил ТК 82. 

Обґрунтування до проекту Програми робіт з національної 

стандартизації на 2020 рік щодо стандарту «Моніторинг довкілля. Терміни та 

визначення»: 

Організація-заявник  Науково-дослідна установа «Український 

науково-дослідний інститут екологічних 

проблем» (УКРНДІЕП)  

  

Технічний комітет, 

відповідальний за 

розроблення  

ТК 82 «Охорона довкілля» 

 

  

Головний виконавець УКРНДІЕП 

 

Організації-співвиконавці – 

  

1. Джерело фінансування та 

вартість робіт 

Програма Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України «Прикладні наукові та 

науково-технічні розробки, виконання  робіт за 

державними цільовими програмами і 

державним замовленням у сфері природо-

охоронної діяльності, фінансова підтримка 

підготовки наукових кадрів» за кодом КПКВК 

2401040 

750 тис. грн. 
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2. Зміст заявки 

Код 

проекту 

НД 

згідно з 

ДК 

004:2008 

Назва проекту 

НД та вид 

роботи 

 

Позначення 

впроваджу-

ваних 

міжнародних 

та 

регіональних 

НД 

Термін 

(місяць, рік) Термін 

надання 

чинності 

(місяць, 

рік) 

Примітки 

початок 

подання 

на затверд-

ження 

13.020.40 «Моніторинг 

довкілля. 

Терміни та 

визначення» 

Розроблення 

ДСТУ 

Директива 

2008/50/ЄС 

Європейського 

Парламенту та 

Ради від 

21.05.2008 р. 

про якість 

атмосферного 

повітря та 

чистіше 

повітря для 

Європи. 

Директива 

2000/60/ЄС 

Європейського 

Парламенту і 

Ради «Про 

встановлення 

рамок 

діяльності 

Співтова-

риства в галузі 

водної 

політики» від 

23.10.2000 

(Водна 

рамкова 

директива). 

 

01.2020 12.2021  Відповідно 

до Закону 

України 

«Про 

охорону 

навколиш-

нього 

природного 

середовища»

та 

Постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України 

«Про 

затверджен-

ня 

положення 

про 

державну 

систему 

моніторингу 

довкілля» 

від  

30 березня 

1998 р.  

№ 391. 
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3. Техніко-економічне обґрунтування необхідності розроблення 

стандарту 

 

3.1 Терміни та визначення моніторингу довкілля  

Розробляються з метою удосконалення нормативної бази у сфері 

моніторингу довкілля України та гармонізації понять у сфері моніторингу 

довкілля в Україні з визначеними поняттями у європейських стандартах 

 

3.2 Сфера застосування 

Стандартизація понять у галузі контролю забруднення та моніторингу 

довкілля. 

 

3.3 Призначеність і завдання 

Терміни, запроваджені цим стандартом, призначені для застосування у 

документації всіх видів, що використовується в господарстві незалежно від її 

власника, науково-технічній, учбовій і довідковій літературі у сфері 

моніторингу довкілля.  

Кінцевим результатом, який досягається застосуванням 

розроблюваного національного стандарту, є однозначне сприймання тексту 

всіма користувачами документів та іншої літератури щодо моніторингу 

довкілля в Україні. 

Розроблюваний національний стандарт внаслідок застосування його 

вимог сприятиме вирішенню таких пріоритетних питань, як розроблення 

нормативних документів у сфері моніторингу довкілля в Україні. 

 

3.4 Характеристика об’єкта стандартизації 

Об’єктом стандартизації у розроблюваному національному стандарті є 

терміни і поняття у сфері моніторингу довкілля на державному, 

регіональному та об’єктовому рівнях. 

Терміни та поняття національного стандарту будуть приведені у 
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відповідність до сучасного світового стану знань і практики з питань 

організації та проведення моніторингу довкілля. 

Розроблення національного стандарту з термінів та їх визначеннями у 

сфері моніторингу довкілля відповідає потребам сучасного рівня наукових 

досягнень, знань і практики, а саме захисту довкілля та покращення умов 

життєдіяльності населення. 

Цей об’єкт стандартизації пов’язаний з термінами та визначеннями 

стандартизованими в галузі охорони довкілля, зокрема з ДСТУ ISO. 

 

3.5 Обґрунтування необхідності розроблення 

ДСТУ є актуальним для створення необхідних умов щодо 

удосконалення нормативної бази у сфері моніторингу довкілля та 

однозначного сприймання тексту всіма користувачами документів та іншої 

літератури щодо моніторингу довкілля в Україні. 

 

3.6 Основні вимоги 

ДСТУ встановлює вимоги до впровадження понять щодо моніторингу 

довкілля в Україні. 

 

3.7 Відповідні документи, що пов’язані з національним стандартом, що 

розробляється:  

ДСТУ ISO 14050: 2004 Екологічне керування. Словник термінів. 

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення 

та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT). 

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та 

настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT). 

INTERNATIONAL STANDARD ISO 25597. Stationary source emissions – 

Test method for determining PM2,5 and PM10 mass in stack gases using cyclone 

samplers and sample dilution. 

ДСТУ ISO 4225:2008 Якість повітря. Загальні положення. Словник 
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термінів (ISO 4225:1994, IDT). 

ДСТУ 2156 – 93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та 

визначення. 

ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних 

понять. 

Цей національний стандарт вводиться вперше.  

 

3.8 Організації, з якими передбачено співпрацювати: відсутні. 

 

3.9 Розроблення стандарту спрямовано на урегулювання питань з 

однозначним сприйманням тексту всіма користувачами документів та іншої 

літератури щодо моніторингу довкілля в Україні 

 

3.10 Усі вимоги розроблюваного стандарту аналогічні міжнародним, 

складання нотифікацій не вимагається.  
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ДОДАТОК Б 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО НД ДСТУ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ. ТЕРМІНИ 

ТА ВИЗНАЧЕННЯ» 
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1 Підстава розроблення проекту національного стандарту  

 

План національної стандартизації на 2020 рік, код завдання 0720-2020. 

Проект національного стандарту України ДСТУ «Моніторинг довкілля. 

Терміни та визначення» розробляється в рамках удосконалення системи 

моніторингу довкілля України шляхом подальшої реалізації в Україні 

основних положень Закону України «Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року». 

 

2 Термін розроблення 

 

Початок робіт з розроблення проекту національного стандарту –  

01.2020 р. 

Кінець робіт з розроблення проекту національного стандарту –   

12.2021 р. 

 

3 Призначення і завдання національного стандарту 

 

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у 

сфері моніторингу довкілля.  

Терміни та визначення, що регламентовані в цьому стандарті, 

призначені для застосування у законодавчо-нормативних актах та 

документації усіх видів, що використовується в господарстві незалежно від її 

власника, у науково-технічній, учбовій і довідковій літературі та гармонізації 

понять у сфері моніторингу довкілля в Україні з поняттями визначеними у 

європейських стандартах. 

 

3.1 Кінцевим результатом, який досягається застосуванням 

національного стандарту, що розробляється є однозначне сприйняття тексту 

всіма користувачами документів та іншої літератури щодо моніторингу 
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довкілля в Україні. 

 

3.2 Застосування вимог національного стандарту, що розробляється, 

сприятиме використанню єдиної термінології при вирішенню наступних 

питань: 

розроблення нормативних документів щодо моніторингу довкілля в 

Україні; 

обмін інформацією між суб’єктами моніторингу довкілля усіх рівнів та 

органами виконавчої влади; 

забезпечення гармонізації національних стандартів у сфері моніторингу 

довкілля з міжнародними стандартами;  

забезпечення адекватного перекладу міжнародних стандартів на 

українську мову; 

полегшення сприйняття користувачами документів та наукових 

публікацій у сфері моніторингу довкілля.  

 

4 Характеристика об’єкта стандартизації 

 

4.1 Об’єктом стандартизації у розроблюваному національному 

стандарті є терміни і поняття у галузі моніторингу довкілля на державному, 

регіональному та об’єктовому рівнях. 

Ці терміни та визначення наведені у відповідність до сучасного 

світового стану знань і практики.  

У стандарті будуть наведені терміни щодо моніторингу об’єктів 

навколишнього природного середовища та моніторингу радіаційного 

випромінювання і моніторингу відходів. 

Сучасний стан організації спостережень за станом довкілля та аналізу 

результатів не повністю забезпечує необхідні інформаційні потреби системи 

моніторингу.  

До організаційних недоліків функціонування державної системи 
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моніторингу можна віднести відсутність стандартизованих термінів та 

визначення понять, що призводить до неузгодженості нормативно-правового 

забезпечення і як наслідок до недостатнього рівня координації діяльності 

суб'єктів державної системи моніторингу довкілля. 

 

4.2 Цей об’єкт стандартизації пов’язаний з термінами та визначеннями 

в галузі охорони довкілля, які наведені у наступних літературних джерелах: 

Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних 

термінів, [укл. Гончаренко Г.Є., Совгіра С.В.]. – К.: Наук. світ, 2010. 

Промислова екологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр, і допов. 

Рекомендовано МОН / Апостолюк С.О., Джигирей В.С. – К., 2012. – 430 с. 

Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист 

навколишнього середовища, Оріяна-Нова, 2007. – 400 с. 

Тлумачний словник екологічних термінів. Уклад.: Л. В.Левандовський, 

Л. І. Танащук, Л. Ф. Степанець, В. Х. Суходол. − К.: НУХТ, 2006.  

Кількість термінів, які підлягають стандартизуванню, входять до 

перерахованих вище терміносистем. 

 

4.3. Документи, які подібні розроблюваному стандарту. 

ДСТУ ISO 860: 201 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і 

термінів».  

ДСТУ ISO 14050: 2004 Екологічне керування. Словник термінів. 

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення 

та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT). 

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. 

Використання і охорона води. Терміни та визначення. 
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5 Розділи та основні положення проекту національного стандарту 

 

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. 

Використання і охорона води. Терміни та визначення. 

Передбачуваний перелік розділів проекту національного стандарту, їх 

орієнтовні назви та основні положення: 

1 Сфера застосування (розділ окреслює об’єкт  стандартизації та галузь 

застосування). 

2 Нормативні посилання (у розділі наводиться перелік чинних НД, на 

які посилаються в тексті національного стандарту). 

3 Терміни та визначення понять (у розділі наводяться терміни та їх 

визначення). 

3.1 Загальні поняття: 

автоматизована система екологічного контролю і моніторингу; 

державна система моніторингу довкілля; 

забруднювальна речовина; 

загальний (стандартний) моніторинг довкілля;  

моніторинг довкілля; 

оперативний (кризовий) моніторинг довкілля;  

фоновий (науковий) моніторинг довкілля.  

3.2 Моніторинг атмосферного повітря та опадів: 

викид; 

забруднення атмосферного повітря; 

зона; 

інформаційно-аналітична система даних про якість атмосферного 

повітря; 

санітарно-захисна зона; 

орган управління якістю атмосферного повітря. 

3.3 Моніторинг вод: 
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забруднення  поверхневих та підземних вод; 

зворотні води; 

моніторингу підземних вод; 

моніторингу поверхневих вод;  

моніторингу стічних вод;  

стічні води. 

3.4 Моніторинг земель і ґрунтів: 

акумуляція; 

забруднення  ґрунтового покрову; 

локально забруднена ділянка; 

моніторингова ділянка. 

3.5 Моніторинг рослинного та тваринного світу: 

моніторинг рослинного світу; 

моніторинг тваринного світу; 

об'єкти рослинного світу; 

природні рослинні ресурси. 

3.6 Моніторинг радіаційної обстановки: 

безпека радіаційна; 

радіоактивне зараження;  

радіаційний фон; 

штучні джерела іонізуючих випромінювань. 

3.7 Моніторинг у сфері відходів: 

відходи; 

поводження з відходами; 

промислові відходи; 

тверди побутові відходи. 

4 Познаки та скорочення (у розділі наводяться познаки та скорочення, 

які використовуються в тексті національного стандарту). 

Додаток А. Бібліографія 
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6 Взаємозв’язок з іншими національними стандартами 

 

6.1 Відповідно ДК 004-08 «Український класифікатор нормативних 

документів» розроблюваний національний стандарт відноситься до 

класифікаційного угрупування «Забруднення, контроль забруднення та 

охорона природи» за кодом 13.020.40. 

 

6.2 Розроблюваний національний стандарт відноситься до групи 

національних стандартів на терміни та визначення понять в галузі 

моніторингу довкілля.  

 

6.3 Розроблюваний національний стандарт пов’язаний із: 

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, 

викладання та оформлення нормативних документів. 

ДСТУ ISO 4225:2008 Якість повітря. Загальні положення. Словник 

термінів (ISO 4225:1994, IDT). 

ДСТУ 2156 – 93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та 

визначення. 

ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних 

понять. 

 

7 Джерела інформації 

 

Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25.06.91 року № 1264-XI. 

Закон України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та 

перенесення забруднювачів» від 03.02.2016 року № 980. 

Державний водний кадастр. 

Державний земельний кадастр.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980-19/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980-19/paran2#n2
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«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу 

довкілля». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 

«Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827 

«Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря». 

Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про 

встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 

23.10.2000 (Водна рамкова директива).  

Директива 2004/107/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

15.12.2004 р. щодо миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та полі циклічних 

ароматичних вуглеводнів у навколишньому повітрі.  

Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

21.05.2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для 

Європи.  

Постанова (ЕU) № 1357/2014 від 18.12.2014 р. Комісії ЄС щодо 

визначення небезпечних властивостей відходів.  

ДСТУ 3966:2009 Засади і правила розроблення стандартів на терміни 

та визначення. 

ДСТУ 1.0:2016 Національна стандартизація. Основні положення. 

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт 

з національної стандартизації. 

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, 

викладання та оформлення нормативних документів. 

ДСТУ ISO 4225:2008 Якість повітря. Загальні положення. Словник 

термінів (ISO 4225:1994, IDT). 

ДСТУ 2156 – 93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та 

визначення. 

ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних 
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понять. 

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. 

Використання і охорона води. Терміни та визначення. 
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8 Етапи робіт і термін їх виконання 

Види робіт 

(етапи реалізації) 

Терміни виконання (рік-місяці) 

2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вивчення та аналізування матеріалів за 

темою. Складання тeхнiчнoгo завдання на 

poзpoблeння пpoeктy ДСТУ  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х                

Розроблення першої редакції проекту ДСТУ 

та пояснювальної записки до неї. Надання 

першої редакції проекту ДСТУ та 

пояснювальної записки для оприлюднення. 

Аналізування одержаних коментарів, 

складання проекту зводу коментарів. 

         Х Х Х Х Х Х Х         

Розроблення остаточної редакції проекту 

ДСТУ з урахуванням зауважень і пропозицій 

та пояснювальної записки до неї 

               Х Х Х Х      

Формування справи ДСТУ і надання її на 

експертизу та прийняття до органу 

національної стандартизації.  

                   Х Х Х Х Х 



 

9 Додаткові дані: 

 

Додаток А. Перелік органів, організації (підприємств), ТК, яким 

надають на відгук проект національного стандарту. 

 

Додаток Б. Перелік органів, організацій (підприємств), ТК, які 

погоджують проект національного стандарту. 

 

 

Керівник розробки: 

Заст. директора УКРНДІЕП 

з наукової роботи та маркетингу  

наукових досліджень, д-р.екон. наук, 

старш. наук. співроб.                                          _____________   О.О. Дмитрієва  

 

 

Технічне завдання було направлено до ТК 82, яке було погоджено з Головою 

Технічного комітету стандартизації «Охорона довкілля»  (ТК 82) та 

затверджено Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. 
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ДОДАТОК В 

ЗВОД КОМЕНТАРІВ ДО ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЄКТУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ 

ДСТУ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ» 

 

 



 

Таблиця В.1 – Звод коментарів до першої редакції проєкту національного стандарту ДСТУ  «Моніторинг довкілля. 

Терміни та визначення» 

Ч/ч 

Структурний 

елемент проекту 

національного 

НД 

Назва підприємства, 

установи, організації, 

ТК, які надали коментар, 

номер і дата листа чи 

повідомлення 

електронною поштою 

Коментар 

Висновок 

відповідального 

ТК 

1 2 3 4 5 

1. а) до проекту 

національного 

НД у цілому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП «Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем» 

Мінекономрозвитку 

України, 

повідомлення 

електронною поштою 

від 16.06.2021 р. 

1) Проєкт стандарту та пояснювальна 

записка до нього містять значну кількість 

помилок, описок граматичного, синтаксичного, 

стилістичного характеру. Деякі з них виділено 

червоним кольором у текстах, що додаються. 

2) Проєкт стандарту не відповідає вимогам 

ДСТУ 3966:2009 та ДСТУ 1.5:2015 щодо 

оформлення та подання стандарту.  Зокрема, 

назва стандарту передбачає подання у стандарті 

повної термінологічної системи, стосовної 

моніторингу довкілля. Однак, подана в проєкті 

стандарту термінологічна система не може бути  

Ураховано 

 

 

 

 

Ураховано 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

   повною, оскільки вона не охоплює 

стандартизованих понять,  які вживаються, 

наприклад, у сфері екологічного управління та 

парникових газів (у стандартах серії ДСТУ ISO 

14000), моніторингу потенційно небезпечних 

об’єктів (ДСТУ 7136:2009), моніторингу 

меліорованих земель (ДСТУ 7675:2014, ДСТУ 

7885:2015), моніторингу джерел надзвичайних 

ситуацій (ДСТУ 7742:2015), моніторингу 

небезпечних та стихійних гідрологічних явищ 

(ДСТУ 7744:2015, ДСТУ 7745:2015), 

моніторингу водних ресурсів (ДСТУ 7884:2015), 

моніторингу лісогосподарського комплексу 

(ДСТУ 7886:2015), моніторингу еродованих 

ґрунтів (ДСТУ 7933:2015), радіаційного 

моніторингу ґрунту (ДСТУ 8157:2015), 

паковання (ДСТУ EN 13193:2012 (EN 

13193:2000, IDT)), вимірювання радіоактивності 

у довкіллі (ДСТУ ІSO 18589-1:2015 (ISO 18589-

1:2005, IDT) тощо. 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

  Союз хіміків України, 

повідомлення 

електронною поштою 

від 18.06.2021 р. 

 

1. Привести у відповідність з абзацом 

першим розділу «Сфера застосування», а саме: 

«Терміни та визначення у сфері моніторингу 

довкілля». 

2. Нумерацію сторінок нормативного 

документа, а також розміщення позначення 

нормативного документа здійснити згідно з 

Додатком И ДСТУ 1.5:2015 «Національна 

стандартизація. Правила розроблення, 

викладання та оформлення національних 

нормативних документів». 

Ураховано 

 

 

 

Ураховано 

  Державне підприємство 

«Український науково- 

дослідний і навчальний 

центр проблем 

стандартизації, 

сертифікації та якості» 

(ДП«УкрНДНЦ), 

повідомлення 

електронною поштою 

від 18.06.2021 р. 

1. ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. 

Засади і правила розроблення стандартів на 

терміни та визначення понять. 

 

 

2. Потрібно надіслати для погодження 

проєкт НД в ТК 19 Науково-технічна 

термінологія вул. Карпінського, 2-4, к. 206, м. 

Львів, 79013; Голова ТК 19 - Рицар Богдан 

Євгенович. 

Ураховано 

ДСТУ 

розроблено 

відповідно до 

ДСТУ 966:2009 

Ураховано 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

   3. Після завершення розроблення першої 

редакції, надсилайте до НОС повідомлення 

(зразок на офіційному веб сайті НОС) з 

супровідним листом. 

Буде надіслано 

друга редакція 

ДСТУ 

 

  Державна служба 

України з надзвичайних 

ситуацій, Національна 

академія наук України, 

Український 

гідрометеорологічний 

інститут (УкрГМІ), 

лист № 283  від 

16.07.2021 р. 

1. В тексті документу бажано скоротити 

застосування іноземних слів, замінивши їх 

українськими відповідниками, наприклад 

замість слова «фіксовані» записати 

«установлені». 

 

 

 

 

 

 

1. Відхилено 

Термін 

«фіксовані 

вимірювання» 

наведені у 

Постанові  

Кабінету 

Міністрів 

України від 

14.08.2019 р.  

№ 827 «Деякі 

питання 

здійснення 

державного 

моніторингу в 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

   2. Узгодити визначення термінів, які 

пропонує ДСТУ з визначеннями, які 

застосовують у Законі України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», а 

також у водному, земельному та лісовому 

законодавстві. 

галузі охорони 

атмосферного 

повітря» (п. 2). 

2. Ураховано 

У Законі 

України «Про 

охорону 

навколишнього 

природного 

середовища» та 

у земельному і 

лісовому 

кодексах 

відсутні 

розділи 

«терміни». 

Терміни 

водного 

кодексу 

враховані 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

  Український ордена 

«Знак пошани» науково-

дослідний інститут 

лісового господарства та 

агролісомеліораціїї 

ім. Г.М.Висоцького 

Державного агенства 

лісових ресурсів України 

та Національної академії 

наук України 

(УКРНДІЛГА), 

лист № 319 від 

26.07.2021 р. 

 

1. Відповідно до Українського Правопису, 

схваленого Кабінетом Міністрів України 22 

травня 2019 р. (Постанова № 437) на стр. 1 

Стандарту замість слова «проект» варто 

використовувати «проєНа стр. 4 прибрати 

крапку після слова «довкілл»кт». 

2. На стр. 2 слово «фніормації» слід 

відредагувати, так як і пункти змісту по 

додатках (слова «довідквий» підняти на рядок з 

назвою додатку), додати сторінки навпроти 

Бібліографії. 

3. На стр. 4 прибрати крапку після слова 

«довкілля». Слово «учбовій» слід замінити на 

«навчальній», оскільки в українській мові 

відсутнє слово «учба», від якого воно могло б 

бути утворене. 

Ураховано 

 

 

 

 

 

Ураховано 

 

 

 

 

Ураховано 

 

 б) до передмови 

проекту 

національного 

НД 

Союз хіміків України, 

повідомлення 

електронною поштою 

від 18.06.2021 р. 

1. «… або його частини на будь-яких носіях 

інформації без дозволу …». 

 

Ураховано 
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 в) до загальних 

структурних 

елементів 

ДП «Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем» 

Мінекономрозвитку 

України, 

повідомлення 

електронною поштою 

від 16.06.2021 р. 

1. Розділ «Сфера застосування» потрібно 

викласти з дотриманням рекомендацій додатку 

Е ДСТУ 3966.  

2. Відповідно до 7.1 ДСТУ 3966 потрібно 

додати розділ «Загальні пояснення». 

3. У розділах «Нормативні посилання» та 

«Біблірграфія» не потрібно наводити стандарти 

чи документи, на які у тексті стандарту  

посилань немає чи які не було використано 

під час розроблення проєкту стандарту. 

4. Термінологічну систему потрібно 

подавати з дотриманням вимог 7.4 ДСТУ 3966. 

5. У проєкті стандарту доцільно було б 

використовувати стандартизовані терміни 

(наприклад, термін «довкілля» – за ДСТУ ІSO 

14001:2015, вживати не слово «земля», а 

«земельна ділянка», не «вода», а «водний 

об’єкт» тощо). Потрібно уникати неоднозначних 

термінів (наприклад, «фіксовані вимірювання», 

«навколоземна концентрація» тощо). 

Ураховано 

 

 

Ураховано 

 

Ураховано 

 

 

 

 

Ураховано 

 

Відхилено 

В цьому ДСТУ 

нема цих 

термінів 

Моніторинг вод  

- термін 

відповідає  
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    Постанові 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

19.09.2018 р. 

№ 758 Термін 

«фіксовані 

вимірювання» 

відповідає 

Постанові  

Кабінету 

Міністрів 

України від 

14.08.2019 р.  

№ 827 «Деякі 

питання 

здійснення 

державного 

моніторингу в 

галузі охорони 

атмосферного 

повітря» (п. 2). 
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   6. У розділі «Познаки та скорочення» не 

потрібно наводити познаки, які не 

використовуються у тексті стандарту.  

7. Додатки потрібно подавати з 

дотриманням вимог  7.5 ДСТУ 3966. 

Ураховано 

 

 

Ураховано 

  Союз хіміків України, 

повідомлення 

електронною поштою 

від 18.06.2021 р. 

 

1. Вступ. Пропонуємо перефразувати це 

речення. «Терміни та визначення розробляються 

з метою  удосконалення нормативної бази у 

сфері моніторингу довкілля України». 

2. Позначення стандарту оформити та 

викласти відповідно до вимог    Розділу 11 

ДСТУ 1.5:2015 «Національна стандартизація. 

Правила розроблення, викладання та 

оформлення національних нормативних 

документів». 

3. Розділ 1. «Цей стандарт застосовують для 

використання єдиної термінології при вирішенні 

наступних питань…». 

Ураховано 

 

 

 

Ураховано 

 

 

 

 

 

Ураховано 

Цей абзац 

викладено по 

новому згідно 

ДСТУ 3966 
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   4. Розділ 2. ДСТУ ISO 14050:2016 

Екологічне управління. Словник термінів (ISO 

14050:2009, IDT) 

ДСТУ ISO 9000:2015 

(ISO 9000:2015, IDT) Системи управління 

якістю. Основні положення та словник термінів. 

 

5. Розділ 3:  

3.1.18 забруднення 

Підвищення вмісту шкідливих речовин у 

навколишньому природному середовищі вище 

встановлених гранично допустимих концентрацій 

шкідливих речовин. 

 

3.1.24 індикатор забруднення 

Кількісний показник вмісту шкідливих 

речовин у навколишньому природному 

середовищі. 

 

Враховано 

 

 

 

 

 

 

 

Ураховано 

Термін та 

визначення 

замінено на 

забруднення 

довкілля 

 

Відхилено 

Оскільки 

індикатор 

забруднення 

має 

https://ips.ligazakon.net/document/view/FN016911?ed=2015_12_31&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/FN016911?ed=2015_12_31&an=16


 

 

55 

Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

    

 

 

 

 

 

 

 

3.1.29 кризовий моніторинг довкілля 

Спостереження за природними об'єктами, 

джерелами техногенного впливу, 

розташованими в районах екологічної 

напруженості, кризової екологічної ситуації, у 

зонах аварій та природних явищ із шкідливими 

екологічними наслідками. 

 

3.1.33 моніторинг аварійний  

Моніторинг, що здійснюється з метою 

забезпечення інформацією, необхідною для 

негайного прийняття рішення про втручання та 

визначення форми, масштабу і тривалості 

втручання. 

сповіщати про 

любий вид 

забруднення 

довкілля у т.ч. 

біологічних або 

фізичних 

компонентів 

 

Ураховано 

 

 

 

 

 

 

 

Ураховано 
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   3.1.35 моніторинг впливу підприємств на 

довкілля 

Моніторинг забруднення ґрунтів,  

атмосферного повітря, поверхневих та 

підземних вод у санітарно-захисній зоні 

підприємства. 

 

 

3.1.39 об’єкт (підприємство, установа), що 

становить підвищену екологічну небезпеку 

(ОПЕН) 

Об’єкт, що має вплив або може впливати на 

стан довкілля та здоров’я населення, в результаті 

функціонування якого перевищуються або може 

бути перевищено нормативні значення 

екологічного показника. 

 

3.1.45 реальний масштаб часу 

Характеристика оперативності 

спостереження, яке проводиться  з частотою,  

необхідною  для забезпечення… 

Ураховано 

частково 

Діяльність 

підприємства 

може впливати 

на території 

значно більші 

ніж СЗЗ 

Ураховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ураховано 
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   3.1.46 регіональний моніторинг 

Моніторинг у межах адміністративно-

територіальної одиниці держави (області). 

 

3.1.48 санітарно-захисна зона (СЗЗ) 

Територія навколо потенційно 

небезпечного підприємства, в межах якої 

заборонено проживання населення та обмежено 

господарську діяльність і розміри якої 

встановлюються проектною  документацію за 

погодженням з органами державного 

регулювання безпеки відповідно до державних 

нормативних документів 

(ДСТУ 2156, Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів) 

У межах СЗЗ Державними санітарними 

правилами планування та забудови населених 

пунктів лише обмежено господарську  

діяльність . П.5.12 ДСанПін 173-96  визначає, 

що : «5.12 У санітарно-захисній зоні 

допускається розташовувати: 

Ураховано 

 

 

 

Відхилено 

У проєкті 

ДСТУ 

визначення СЗЗ 

наведено 

відповідно 

ДСТУ 2156 
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   -пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, 

склади (крім громадських та  спеціалізованих 

продовольчих), будівлі управлінь, конструк-

торських бюро, учбових закладів, виробничо-

технічні училища без гуртожитків, магазини, 

підприємства громадського харчування, 

поліклініки, науково-дослідні лабораторії, 

по’вязані  з обслуговуванням даного та 

прилеглих підприємств; 

-приміщення для чергового аварійного 

персоналу та добової охорони підприємств за 

встановленим списочним складом, стоянки для 

громадського та індивідуального транспорту, 

місцеві транзитні комунікації, ЛЕВ, 

електростанції, нафто- і газопроводи, 

свердловини для технічного водопостачання, 

водоохолоджуючі  споруди, споруди для 

підготовки технічної води, каналізаційні насосні 

станції, споруди оборотного водопостачання, 

розсадники рослин для озеленення підприємств 

та санітарно-захисної зони». 
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   3.2.2 атмосферне повітря 

Цей термін є зайвим, оскільки він 

визначений у Законі України «Про охорону 

атмосферного повітря». 

3.2.9 забруднення атмосферного повітря 

Цей термін є зайвим, оскільки він 

визначений у Законі України «Про охорону 

атмосферного повітря». 

6. Викласти Додаток Г згідно з п.5.13 ДСТУ 

1.5:2015 «Національна стандартизація. Правила 

розроблення, викладання та оформлення 

національних нормативних документів» 

Ураховано 

 

 

 

Ураховано 

 

 

 

Ураховано 

 

  Державна служба 

України з надзвичайних 

ситуацій, Національна 

академія наук України, 

Український 

гідрометеорологічний 

інститут (УкрГМІ), 

лист № 283  від 

16.07.2021 р. 

1. Із стандарту доцільно вилучити терміни, 

що безпосередньо не пов’язані з моніторингом 

довкілля і визначені у термінологічних 

стандартах з інших сфер діяльності, зокрема, 

терміни: «база даних», «банк даних», «ДЗЗ», 

«просторові дані», «масштаб часу», 

«агломерація», «громадськість» тощо. 

Ураховано 
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   2. Визначення терміну 3.2.2. «атмосферне 

повітря» надано в ДСТУ 3513:1997 та ДСТУ 

3513:2021 «Метеорологія. Терміни та 

визначення основних понять». 

3. Термін 3.1.12 «джерело забруднення». 

Відсутній англомовний відповідник, хоча в 

англомовних публікаціях часто використовують 

термін «source of pollution». Взагалі, виникає 

подив невелика кількість англомовних 

відповідників в першій редакції проєкту ДСТУ, 

хоча, як відомо, питанню охорони довкілля 

присвячено надзвичайно багато фахових 

англомовних видань. 

4. В термінах 3.1.14, 3.1.27, 3.1.36, 3.1.37 

застосовують різнівизначення терміну: 

«навколишнє середовище», «навколишнє 

середовище (довкілля)», «навколишнє природне 

середовище». 

Відхилено 

Даний термін 

вилучено 

 

Ураховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено 

Терміни 

«довкілля» та 

«навколишнє» 

середовище 

мають однакове 

значення. 
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5. Доцільно розширити визначення терміну 

3.2.7 «джерело викидів». Джерелом викидів 

парникових газів можуть бути також болото, 

звалище, ферма, гноєсховище тощо. 

Терміни 

«навколишнє  

середовище» та 

«навколишнє 

природне 

середовище» 

мають різне 

поняття. 

 

Ураховано 

  Український ордена 

«Знак пошани» науково-

дослідний інститут 

лісового господарства та 

агролісомеліораціїї 

ім. Г.М.Висоцького 

Державного агенства 

1. Нормативні посилання (у стандарті), 

список використаних джерел інформації (у 

Пояснювальній записці) привести до вимог 

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання / Нац. Стандарт України. – 

Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 

Ураховано 
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  лісових ресурсів України 

та Національної академії 

наук України 

(УКРНДІЛГА), 

лист № 319 від 

26.07.2021 р. 

2. На стр. 7 п. 3.1.1. об’єднати з п. 3.1.33 

виклавши у наступній редакції: «аварійний 

моніторинг – моніторинг, що здійснюється з 

метою забезпечення інформацією,  необхідною 

для прийняття рішення про втручання та 

визначення форми, масштабу і його тривалості 

для ліквідації наслідків техногенних аварій або 

природних явищ». 

3. На стор. 11 п. 3.1.18. тлумачення терміну 

викласти в наступній редакції: «забруднення – 

потрапляння в навколишнє середовище 

сторонніх, не властивих для нього речовин, 

спричинене як природними, так і 

антропогенними факторами»; виправити 

нумерацію терміну «індикативні вимірювання» 

з 3.2.23 на 3.1.23. 

4. На стр. 11 п. 3.1.27. тлумачення терміну 

викласти в наступній редакції: «контроль за 

навколишнім середовищем – встановлення 

відповідності отриманих даних про стан 

навколишнього середовища встановленим 

критеріям і нормам техногенного впливу або 

фоновим параметрам». 

Ураховано 

 

 

 

 

 

 

 

Ураховано 

 

 

 

 

 

 

 

Ураховано 

 

 

 

 

 



 

 

63 

Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

   5. На стр. 15 п. 3.1.37. між словами 

«атмосферне повітря ліс» поставити кому; п. 

3.1.38 тлумачення терміну викласти в наступній 

редакції: «надзвичайна екологічна ситуація – 

надзвичайна ситуація, внаслідок якої на певній 

місцевості відбулися негативні зміни в 

навколишньому природному середовищі, що 

потребують застосування надзвичайних заходів 

з боку відповідних державних органів та 

служб». 

6. На стр. 16 п. 3.1.44. тлумачення терміну 

викласти в наступній редакції: «пункт контролю 

та моніторингу – географічно фіксоване місце, в 

якому проводиться спостереження за об`єктами 

довкілля шляхом періодичного відбору проб або 

вимірювання концентрацій забруднювальної 

речовини мобільною лабораторією»;  п. 3.1.45. 

тлумачення терміну викласти в наступній 

редакції:  

Ураховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ураховано 
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   «реальний масштаб часу – характеристика 

оперативності спостереження у темпі, 

необхідним для забезпечення природоохо-

ронних органів та органів місцевого 

самоврядування своєчасною інформацією, що 

дозволяє оперативно приймати обґрунтовані та 

ефективні рішення щодо захисту НПС». 

7. На стр. 17 п. 3.1.46. тлумачення терміну 

викласти в наступній редакції: «регіональний 

моніторинг – моніторинг у межах 

адміністративно-територіальної одиниці 

держави (область)». 

8. На стр. 18 п. 3.1.50. тлумачення терміну 

викласти в наступній редакції: «спостереження 

за станом довкілля – система заходів, що 

забезпечує визначення параметрів, які 

характеризують стан навколишнього 

середовища, його елементів, видів техногенного 

впливу, а також визначення змін фізичних, 

хімічних, біологічних процесів навколишнього 

природного середовища». 

 

 

 

 

 

 

 

Ураховано 

 

 

 

 

Ураховано 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

   9. На стр. 19 п. 3.2.2. слово «Життєве» 

замінити на «Життєво». 

10. На стр. 20 виправити нумерацію 

терміну «верхній поріг оцінювання» з 4.2.3 на 

3.2.3; п. 3.2.5. слово «попередження» замінити 

на «запобігання», аналогічно – п. 3.2.21ю 

11. На стр. 21 п.3.2.10. сам термін «зона» 

вимагає більш штрокого змісту. Наприклад, 

«зона дослідження атмосферного повітря». 

 

12. На стр. 27 п. 3.4.2 тлумачення терміну 

викласти в наступній редакції: «забруднення 

ґрунтового покриву – потрапляння  або 

виникнення в ґрунті нових, зазвичай не 

характерних для нього фізичних, хімічних чи 

біологічних агентів, а також їх поєднання, чи 

перевищення в певному проміжку часу середньо 

багаторічного рівня концентрації вищеназваних 

агентів». 

 

Ураховано 

 

Ураховано 

 

 

 

Ураховано 

 

 

 

Ураховано 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

   

 

13. На стр. 27 п.3.4.3. вираз 

«Спостереження земель та ґрунтів» замінити на 

«Спостереження за станом земель та ґрунтів», 

аналогічно – стр. 28 п. 3.4.5, п. 3.4.4. вираз 

«Дослідні земельні ділянки та ділянки з 

еталонними ґрунтами з метою проведення» 

замінити на «Дослідні земельні ділянки та 

ділянки з еталонними ґрунтами, що 

використовуються з метою проведення». 

 

14. На стр. 29 п. 3.4.9. тлумачення терміну 

викласти в наступній редакції: «фоновий 

моніторинг земель та ґрунтів – вихідна оцінка 

об’єкта спостережень, умовно прийнята за 

нульову відмітку, стосовно якої здійснюються 

порівняння отриманих даних у рамках поточних 

спостережень». 

 

 

Ураховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ураховано 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

   15. На стр. 34 п. 3.6.9. вираз «Пости 

контролю на пересувних засобах обладнані, що 

оснащені комплектом устаткування… » замінити 

на «Пости контролю на пересувних засобах, що 

обладнані комплектом устаткування …»; п. 

3.6.11. тлумачення терміну викласти в наступній 

редакції: «стаціонарний автоматич-ний пост 

спостереження радіаційної обстановки – пост 

встановлений на фіксованій ділянці відповідної 

території, що обладнаний засобами безпе-

рервного ведення спостереження в автома-

тичному режимі, що дозволяє оперативно одер-

жувати інформацію, проводити систематичний 

аналіз даних, виконувати прогноз радіаційної 

обстановки». 

16. На стр. 35 п. 3.7.1. тлумачення терміну 

викласти в наступній редакції: «відходи – будь-

які  речовини, матеріали і предмети, що 

утворюються у процесі людської діяльності і не 

мають подальшого використання за місцем 

утворення чи виявлення, та які, що їх власник 

повинен позбутися шляхом утилізації чи 

видалення». 

Ураховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено 

Визначення 

терміну 

наведено згідно 

з  ДСТУ 

14050:2016 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

   17. На стр. 36 п. 3.7.6. слово «утилізацію» 

змінити на «утилізація». 

 

18. На стр. 37 до п. 3.7.7. категорія «опале 

листя» включена до побутових відходів 

(твердих) помилково, оскільки відповідно до ЗУ 

«Про відходи» у статті 1. Визначення основних 

термінів, абзац 24 наведено визначення: 

побутові відход – відходи, що утворюються в 

процесі життя і діяльності людини в житлових 

та нежитлових будинках (тверді, 

великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, 

пов’язаних з виробничою діяльністю 

підприємств) і не використовуються за місцем їх 

накопичення. 

 

 

 

 

Ураховано 

 

 

Ураховано 
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Продовження табл. В.1 
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   19. На стр. 38 Директива 2004/107/ЄС від 

15.12.2004 року має наступну назву 

«ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2004/107/ЄС від 15 

грудня 2004 року про арсен, кадмій, ртуть, 

нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні в 

атмосферному повітрі (ОВ L 023, 26.01.2005). с 

 

20. У додатку Г «Бібліографія» втрачається 

нумерація списку з 12 джерела, а в 15-му 

джерелі, у другому рядку після слова 

«атмосферного» не вистачає слова «повітря». 

Відхилено 

Це скорочення 

вилучені 

 

 

 

 

 

Ураховано 

 

Голова ТК  82                _______________                                Олександр Бондар 

                                          підпис                                                                     

                                      _____   ______________ 2021 р. 
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Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати 

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання  

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації 

без дозволу Міндовкілля України чи уповноваженої ним особи 
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IV 

 

ВСТУП 

 

Терміни та визначення моніторингу довкілля розробляються з метою 

удосконалення нормативної бази у сфері моніторингу довкілля України.  

Терміни, запроваджені цим стандартом, призначені для застосування у 

документації всіх видів, що використовується в господарстві незалежно від його 

власника, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі у сфері 

моніторингу довкілля.  

Кінцевим результатом, який досягається застосуванням розроблюваного 

національного стандарту, є однозначне сприймання тексту всіма користувачами 

документів та іншої літератури щодо моніторингу довкілля в Україні. 

Цей термінологічний стандарт оформлено згідно з ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5 і 

ДСТУ 3966.  

 



 

ДСТУ  

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

 

 
NATIONAL STANDARTIZATION 

 
Чинний від  

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт унормує українські терміни та визначення у сфері 

моніторингу довкілля стосовно законодавчо-нормативних актів та документації 

усіх видів, що використовуються в господарстві незалежно від їхньої форми 

власності, у науково-технічній, учбовій і довідковій літературі. 

У стандарті не зазначено термінів і визначень понять, що стосуються 

загальних питань охорони довкілля 

Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої 

влади та суб’єктів господарювання, які розробляють, експертують, перевіряють 

нормативні документи у сфері моніторингу довкілля. 

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати у 

науковій, навчально-методичній і публічній літературі, а також у роботі 

підприємств, установ і організацій, що діють на території України. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Пpaвилa пpoведення poбiт з 

нaціoнaльнoї стандартизації. Вид. офіц Киiв «УкрНДНЦ». 2015. – 108 с. 

ДСТУ 1.5:2015 Hацioнaльна cтaндapтизaцiя. Пpaвила poзpoблeння, 

викладання та oфopмлeння нopмaтивниx дoкyмeнтiв. Вид. офіц Киiв 

«УкрНДНЦ». 2015. – 34 с. 

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення 

стандартів на терміни та визначення понять. Вид. офіц. _Держпоживстандарт 

України, 2010. – 34 с. 

ДСТУ ISO 14050:2016. Екологічне керування. Словник термінів (ISO 

14050:2009, IDT). [Чинний від 2017-07-01]. Вид. офіц. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 

2016. – 55 с. 

ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та 

визначення (41018). [Чинний від 1995-01-01]. Вид. офіц. Держстандарт України, 

1994. – 31 с. 

DICTIONARY OF ENVIRONMENT & ECOLOGY FIFTH EDITION/ P.H. 

Collin/A BLOOMSBURY REFERENCE BOOK/Originally published by Peter 

Collin Publishing/2004 Bloomsbury Publishing Plc 38 Soho Square, London. 

ДСТУ 8157:2015 Радіаційний моніторинг ґрунту і сільськогосподарської 

продукції. Терміни та визначення понять. [Чинний від 2017.01.01.]. Вид. офіц. 

Держстандарт України, 2015. – 15 с. 

Лисецкий Ф.Н., Соловьев А.Б. Л 63 Английский для 

природопользователей (English for nature managers): Пособие для студентов 

экологических и географических факультетов университетов. – Белгород: Изд-

во БелГУ, 2002.  

English-Russian Glossary of Terms Used in Environmental Enforcement and 

Compliance Promotion OECD 2002 

ГОСТ Р 59061-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. 

http://docs.cntd.ru/document/566283614
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Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и 

определения. Environmental protection. Air pollution. Terms and definitions. ОКС 

13.040.20. Дата введения 2021-04-01. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://docs.cntd.ru/document/566283614. 

ГОСТ Р 56828.15-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.  

Наилучшие доступные технологии. Термины и определения. Best available 

techniques. Terms and definitions. ОКС 13.020.01. Дата введения 2017-07-01. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://docs.cntd.ru/document/1200140738#7D20K3. 

ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг 

и прогнозирование. Термины и определения. Государственный стандарт 

Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг 

и прогнозирование. Термины и определения. Safety in emergencies. Monitoring 

and forecasting. Terms and definitions. ОКС 13.020*. ОКСТУ 0022. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vashdom.ru/gost/22102-95/. 

ГОСТ Р 56060-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и 

загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов. 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=7279#072781

34014432915. 

 

3 ЗАГАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

 

Для кожного поняття встановлено один застандартизований термін. 

Застандартизовані терміни та абревіатура набрано напівгрубим шрифтом, 

недозволені терміни – світлим курсивом з познакою (Нд). 

Подані в цьому стандарті визначення термінів в інших документах, за 

потреби, можна змінювати, уводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст 

поняття, зазначаючи об’єкти, які належать обсягові позначуваного поняття. 

https://docs.cntd.ru/document/566283614
http://www.vashdom.ru/gost/22102-95/
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Зміни не повинні порушувати змісту й обсягу термінів, визначених у стандарті. 

Як довідкові у стандарті подано англійські (en) та російські (ru) терміни-

відповідники застандартизованих термінів, які узяті з відповідних міжнародних 

і національних стандартів, із фахових словників. 

У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом 

термінів українською мовою (додаток А) та абеткові покажчики іншомовних 

термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки Б, В). 

Бібліографію (перелік термінологічних джерел) подано в додатку Г. 
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4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять 

 

4. 1 Загальні поняття 

 

4.1.1 аварійний моніторинг 

Моніторинг, що здійснюється з метою забезпечення 

інформацією,  необхідною для прийняття рішення про втручання 

та визначення форми, масштабу і тривалості втручання для 

ліквідації наслідків техногенних аварій або природних явищ 

 

  

4.1.2 автоматизована система моніторингу довкілля 

Сукупність автоматизованих програмно-технічних і 

комунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, 

накопичення, проведення аналізу, збереження та відображення 

екологічних даних 

 

  

4.1.3 автоматизований пост спостереження (АПС) 

Пост спостереження, обладнаний автоматизованими засобами 

вимірювальної техніки та обладнанням, яке забезпечує 

автоматичну реєстрацію рівня забруднювальних речовин та 

метеорологічних параметрів або регулярний відбір проб для їх 

подальшого аналізу, та встановлений на фіксованій ділянці 

відповідної території 

 

 

  

4.1.4 антропогенний вплив 

Вплив, що проявляє господарська діяльність людини на 
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навколишнє природне середовище та здоров’я людини і який 

може порушувати склад і структуру екосистем 

 

4.1.5 викид  

Будь-яке потрапляння забруднювачів у навколишнє середовище 

внаслідок будь-якої антропогенної діяльності, незалежно від 

того, чи є воно свідомим або випадковим, плановим чи 

позаплановим, включаючи розлиття, викид, закачування, 

видалення або захоронення відходів, чи через системи каналізації 

без остаточної очистки стічних вод 

 

ru выброс [7], [8] 

4.1.6 вплив на довкілля  

Будь-яка зміна в довкіллі, несприятлива чи сприятлива, яку 

цілком або частково спричинено екологічними аспектами 

організації  

(ДСТУ 14050:2016) 

 

4.1.7 гранично допустима концентрація (ГДК) 

Максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об’єму або 

маси у водному, повітряному чи ґрунтовому середовищах, що 

майже не впливає на здоров’я людини  

 

en environmental 

impact [5] 

 

4.1.7 державна система моніторингу  довкілля (ДСМД) 

Державна система спостережень, збирання, оброблення, 

передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, 

прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним 

змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки 

  

 

4.1.8 джерело забруднення 

 

еn 

 

source of 
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Технологічний об'єкт, який виділяє в природне середовище одну 

або декілька забруднювальних речовин 

 

ru pollution [5] 

источник 

загрязнения 

окружающей 

среды [7] 

 

4.1.9 довкілля (навколишнє середовище) 

Середовище, в якому функціонує організація,  охоплюючи 

атмосферне повітря, водні об’єкти, земельні ділянки, природні 

ресурси, флору, фауну, людей, а також взаємозв’язки між ними  

(ДСТУ 14050:2016) 

 

еn 

ru 

 

environment 

[5], [6] 

окружающая 

среда [9] 

4.1.10 екологічна безпека 

Відсутність дій, станів та процесів, які прямо чи посередньо 

призводять до суттєвих збитків для навколишнього природного 

середовища, населення та матеріальних об’єктів 

 

  

4.1.11 екологічна небезпека 

Наявність дій, станів та процесів, які прямо чи посередньо 

призводять до суттєвих збитків для навколишнього природного 

середовища, населення та матеріальних об’єктів 

 

en environmental 

damage [5] 

 

4.1.12 екологічний показник 

Показник, який адекватно та повно відображає одну з 

характеристик об’єкта навколишнього природного середовища 

en environmental 

indicator [5] 

 

 

4.1.13 забруднення довкілля 

Зміна кількісних та якісних характеристик довкілля внаслідок 

надходження до нього або утворення в ньому не притаманих 

хімічних, фізичних чи біологічних чинників, що негативно 

 

еn 

ru 

 

рollution [5], 

[6] 

загрязнение 

[8] 
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впливають на стан навколишнього природного середовища та 

життєдіяльність людини 

 

4.1.14 забруднення антропогенне 

Забруднення, яке виникає в результаті діяльності людини 

 

ru антропогенное 

загрязнение 

[8] 

4.1.15 забруднювальна речовина 

Речовина хімічного або біологічного походження, що присутня 

або надходить в навколишнє природне середовище і може прямо 

або опосередковано здійснювати  негативний вплив на здоров’я 

людини та стан навколишнього природного середовища 

 

en 

ru 

рollutant [5] 

загрязняющее 

вещество [7], 

[8] 

 

4.1.16 засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) 

Технічний засіб, який застосовується для вимірювання хімічних 

та фізичних величин 

 

 

 

  

4.1.17 зона аварії 

Територія, яка в залежності від масштабів аварії вимагає 

планування та проведення певних заходів, пов'язаних з цією 

подією 

 

  

4.1.18 індикативні вимірювання 

Вимірювання параметрів довкілля, що відповідають вимогам 

щодо якості даних, які є менш суворими, ніж вимоги до 

фіксованих вимірювань 

 

  

4.1.19 індикатор забруднення 

Фізичний, хімічний чи біологічний індикатор, що сигналізує про 
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наявність кількісної чи якісної зміни у довкіллі 

 

4.1.20 інформація системи моніторингу 

Будь-які знання про предмети, факти, поняття тощо, якими 

обмінюються користувачі системи моніторингу 

 

  

4.1.21 кодове позначення (код) 

Знак або декілька знаків алфавіту коду (визначеної сукупності 

букв і/чи цифр), прийнятих для позначення класифікаційного 

угрупування і/або об'єктів класифікації (структурних елементів) 

 

en code 

designation 

(code) [4] 

 

4.1.22 контроль за навколишнім середовищем 

Встановлення відповідності отриманих даних про стан 

навколишнього середовища встановленим критеріям і нормам 

техногенного впливу або фоновим параметрам  

en  

 

ru 

environmental 

control [5] 

контроль за 

окружающей 

средой [10] 

 

+-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

-------------

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

----------+-------------------------------------------------------------------------

-+-+-------------------- 

 

 

 

 

 

  



10 

 

 

4.1.23 користувач інформації в системі моніторингу  

Фізична, юридична особа або громадськість, що звертається до 

інформаційної системи моніторингу за отриманням необхідної 

інформації 

 

  

4.1.24 кризовий моніторинг довкілля 

Спостереження за природними об'єктами, джерелами 

техногенного впливу, розташованими в районах екологічної 

напруженості,  кризової екологічної ситуації, у зонах аварій та 

природних явищ із шкідливими екологічними наслідками 

 

  

4.1.25 локальний моніторинг 

Моніторинг на окремих територіях та в окремих частинах 

ландшафтно-екологічних комплексів і/або на окремих 

промислових підприємствах, що відносяться до об’єктів 

підвищеної екологічної небезпеки 

 

  

4.1.26 локальна система моніторингу довкілля 

Система моніторингу довкілля  територій зі значним 

антропогенним навантаженням і/або окремих промислових 

підприємств, що відносяться до об’єктів підвищеної екологічної 

небезпеки  

Примітка 1. Локальна система моніторингу довкілля є 

інтеграційною частиною регіональної системи моніторингу 

довкілля 

 

 

 

  

4.1.27 мережа спостережень   
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Сукупності постів спостережень об’єктів довкілля, фіксованих 

точок відбору проб та аналітичних лабораторій 

 

4.1.28 моніторинг довкілля 

Постійні спостереження за елементами навколишнього 

середовища в просторі й часі з певною метою відповідно до 

заданої програми, оцінювання й прогнозування стану 

навколишнього середовища, що є інформаційною основою для 

управління його якістю 

 

ru 

 

мониторинг 

окружающей 

среды [10] 

 

4.1.29 моніторинг дослідницький 

Спостереження за об’єктами довкілля з метою встановлення 

причин відхилення від екологічних цілей та/або з’ясування 

масштабу та наслідків аварійного забруднення довкілля 

антропогенного або природного характеру. 

 

  

4.1.30 моніторинг впливу підприємств на довкілля 

Моніторинг викидів, скидів та відходів підприємства, 

забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних 

вод і ґрунтів в зоні його впливу  

 

  

4.1.31 навколишнє середовище (довкілля) 

Середовище, в якому функціонує організація  охоплюючи 

атмосферне повітря, водні об’єкти, земельні ділянки, природні 

ресурси, флору, фауну, людей, а також взаємозв’язки між ними  

(ДСТУ 14050:2016) 

 

ru 

 

окружающая 

среда [7] 

4.1.32 навколишнє природне середовище 

Сукупність природних (земля, надра, води, атмосферне повітря, 

ліс та інша рослинність, тваринний світ) і природно-соціальних  
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умов  та  процесів 

 

4.1.33 надзвичайна екологічна ситуація  

Надзвичайна ситуація, внаслідок якої на певній місцевості 

сталися негативні зміни в навколишньому природному 

середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з 

боку відповідних державних органів та служб 

 

  

4.1.34 об’єкт (підприємство, установа), що становить 

підвищену екологічну небезпеку (ОПЕН) 

Об’єкт, на якому використовують, виготовляють, переробляють, 

зберігають або транспортують одну чи кілька небезпечних 

речовин або категорій речовин у кількості, що дорівнює або 

перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші 

об’єкти як такі, що є реальною загрозою виникнення  підвищеної 

екологічної небезпеки 

 

  

4.1.35 первинні дані моніторингу 

Дані, які отримані безпосередньо при виконанні спостережень та 

результати аналітичних досліджень проб в умовах аналітичної 

лабораторії 

 

 

 

  

4.1.36 прогнозування природного та антропогенних впливів 

на навколишнє середовище 

Завчасне передбачення видів, форм, величини і можливих 

масштабів природного та антропогенного впливу на навколишнє 

середовище 
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4.1.37 програмно-технічний комплекс (ПТК) 

Сукупність компонентів технічного та програмного забезпечення 

достатніх для виконання певних автоматизованих процедур/задач 

 

  

4.1.38 пункт контролю та моніторингу 

Географічно фіксоване місце, в якому проводиться 

спостереження за об`єктами довкілля шляхом періодичного 

відбору проб або вимірювання концентрацій забруднювальної 

речовини мобільною лабораторією 

 

  

4.1.39 реальний масштаб часу 

характеристика оперативності спостереження у темпі, 

необхідному для забезпечення природоохоронних органів та 

органів місцевого самоврядування своєчасною інформацією, що 

дозволяє оперативно приймати обґрунтовані та ефективні 

рішення щодо захисту НПС 

 

  

4.1.40 регіональний моніторинг 

Моніторинг у межах адміністративно-територіальної одиниці 

держави (область) 

 

  

4.1.41 регіональна система моніторингу довкілля (РСМД) 

Система, яка реалізує завдання моніторингу довкілля в межах 

адміністративно-територіального регіону 

 

  

4.1.42 санітарно-захисна зона (СЗЗ) 

Територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в 

межах якої заборонено проживання населення та ведення 

господарської діяльності і розміри якої встановлюються 

проєктною  документацію за погодженням з органами 
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державного регулювання безпеки відповідно до державних 

нормативних документів 

(ДСТУ 2156) 

 

4.1.43 система моніторингу довкілля 

Система спостережень, збирання,  оброблення, передавання, 

збереження  та аналізу інформації про стан довкілля, 

прогнозування його змін і розроблення  науково-обґрунтованих 

рекомендацій  для прийняття рішень про запобігання  

негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог 

екологічної безпеки 

 

  

4.1.44 спостереження за станом довкілля 

Система заходів, що забезпечують визначення параметрів, які 

характеризують стан навколишнього середовища, його 

елементів, видів техногенного впливу, а також визначення змін 

фізичних, хімічних, біологічних процесів навколишнього 

природного середовища 

  

4.1.45 стаціонарний пост спостереження 

Пост спостереження, встановлений на фіксованій ділянці 

відповідної території та обладнаний технічними засобами для 

вимірювання і/або регулярного відбору проб для їх подальшого 

аналізу 

 

  

4.1.46 суб’єкти моніторингу довкілля 

Міністерства і відомства та їх територіальні органи, 

підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх 

управління, орган виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, 
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обласні, Київська міська держадміністрація, виконавчі органи 

міських рад, на які покладено функції моніторингу довкілля 

 

4.1.47 фоновий (науковий) моніторинг довкілля 

Спостереження за всіма складовими довкілля, за загально-

біосферними, в переважно природними явищами без накладення 

на них антропогенних впливів 

 

  

4.1.48 центр моніторингу 

Структурний підрозділ, на який покладено функції збору, 

аналізу, зберігання інформації про стан навколишнього 

середовища, надання її користувачам та інформаційного обміну в 

системі моніторингу 

 

 

 

 

  

4.2 Моніторинг атмосферного повітря та опадів 

 

4.2.1 агломерація 

Територія з населенням понад 250 тис. осіб, визначена для цілей 

моніторингу та управління якістю атмосферного повітря 

 

  

4.2.2 верхній поріг оцінювання 

Рівень забруднювальної речовини, нижче якого для оцінювання 

якості атмосферного повітря використовується комбінація 

фіксованих вимірювань і методів моделювання або індикативних 

вимірювань 

 

  

4.2.3 викид у атмосферне повітря en Release [5] 
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Будь-яке потрапляння забруднювачів у атмосферне повітря 

внаслідок будь-якої антропогенної діяльності, незалежно від 

того, чи є воно свідомим або випадковим, плановим чи 

позаплановим 

 

 

4.2.4 гранична величина 

Рівень забруднювальної речовини, встановлений з метою 

уникнення,  запобігання чи зменшення шкідливих впливів на 

здоров’я людини та/або на навколишнє природне середовище в 

цілому 

 

  

4.2.5 гранично допустимі викиди (ГДВ) 

Маса викидів шкідливих речовин за одиницю часу від одного чи 

декількох джерел забруднення атмосферного повітря з 

урахуванням перспективи розвитку підприємств та розсіювання 

шкідливих речовин в атмосфері, що утворюють навколоземну 

концентрацію, яка не перевищує ГДК 

 

  

4.2.6 джерело викиду  

Антропогенний об’єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, 

транспортний засіб, звалище, ферма, гноєсховище тощо), 

природний об’єкт/явище, з якого надходить в атмосферне повітря 

забруднювальна речовина або суміш забруднювальних речовин 

 

  

4.2.7 довгострокова ціль 

Рівень забруднювальної речовини, який повинен бути 

досягнутий у довгостроковій перспективі, з метою забезпечення 

ефективного захисту здоров’я людини та навколишнього 

природного середовища 
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4.2.8 зона дослідження атмосферного повітря 

Частина території держави, визначена для цілей моніторингу та 

управління якістю атмосферного повітря 

 

en Zone [5] 

 

4.2.9 інформаційний поріг 

Рівень забруднювальної речовини, перевищення якого пов’язане 

з ризиком для здоров’я людини від короткочасного впливу на 

вразливі групи населення і  щодо якого необхідно негайно 

інформувати населення 

 

  

4.2.10 інформаційно-аналітична система даних про якість 

атмосферного повітря (ІАСД) 

Система, на яку покладено функції збору, аналізу, зберігання 

інформації і формування звітності про стан атмосферного повітря 

в зонах та агломераціях та забезпечення інформаційної взаємодії 

між суб’єктами моніторингу атмосферного повітря та 

оперативного оприлюднення результатів моніторингу 

 

  

4.2.11 критичний рівень 

Рівень забруднювальної речовини, у разі перевищення якого 

можуть виникати прямі несприятливі впливи на деякі об’єкти 

навколишнього природного середовища (дерева, інші рослини чи 

природні екосистеми, але не на людину) 

 

  

4.2.12 моніторинг атмосферного повітря 

Збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу 

інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та 

прогнозування її змін і ступеня небезпечності, розроблення 

науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря, у 

ru мониторинг 

атмосферного 

воздуха [10] 
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сфері охорони навколишнього природного середовища, а також 

інформування населення про якість атмосферного повітря, вплив 

його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення 

 

4.2.13 моніторинг викидів парникових газів 

Збір, обробка, аналіз та зберігання оператором даних для 

визначення обсягів викидів парникових газів 

 

 

4.2.14 орган управління якістю атмосферного повітря 

Структурний підрозділ обласної держадміністрації, органу 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища, що здійснює виконавчу 

владу на території відповідної зони, а також структурний 

підрозділ Київської міської держадміністрації, виконавчий орган 

міської ради, що виконує функції і повноваження місцевого 

самоврядування на території відповідної агломерації 

 

  

4.2.15 оцінювання 

Будь-який метод, що застосовується для вимірювання, 

обчислення, прогнозування чи оцінки рівня забруднювальних 

речовин у атмосферному повітрі 

 

  

4.2.16 поріг небезпеки 

Рівень забруднювальної речовини, перевищення якого пов’язане 

з ризиком для здоров’я людини від короткочасного впливу і у 

разі перевищення якого органи управління якістю атмосферного 

повітря повинні вживати заходів, що можуть бути здійснені в 

короткі строки для зменшення ризику чи тривалості такого 

перевищення на території їх управління 
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4.2.17 рівень забруднювальної речовини в атмосферному 

повітрі 

Концентрація забруднювальної речовини в атмосферному повітрі 

чи осадах у визначений час 

  

4.2.18 фіксовані вимірювання 

Вимірювання, які проводяться на фіксованих пунктах 

спостережень за забрудненням атмосферного повітря на 

постійній основі або шляхом випадкової вибірки для визначення 

рівнів забруднювальних речовин 

 

  

4.2.19 цільовий показник 

Рівень забруднювальної речовини, встановлений з метою 

уникнення, запобігання чи зниження рівня шкідливих впливів на 

здоров’я людини та/або  навколишнє природне середовище в 

цілому, який по можливості повинен бути досягнутий за 

визначений період часу 

 

  

4.3 Моніторинг вод 

 

4.3.1 гранично допустимий скид (ГДС) 

Показник максимально допустимої за одиницю часу кількості 

(маси) речовини, що  відводиться із зворотними водами у 

поверхневі та морські води, який з урахуванням встановлених 

обмежень на скид цієї речовини від  

інших джерел забруднення гарантує  дотримання норм її вмісту в 

заданих контрольних створах (пунктах)  водного об'єкта 

 

en maximum 

allowable 

discharge [4] 

 

4.3.2 джерело забруднення масивів поверхневих вод 

Об’єкти природи, природні чи штучні процеси та явища, що 
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викликають забруднення поверхневих вод 

 

4.3.3 діагностичний моніторинг масивів поверхневих та 

підземних вод 

Спостереження за антропогенним впливом на кількісний і 

якісний стан поверхневих та підземних вод і оцінки 

довгострокових тенденцій зміни рівня та концентрації 

забруднювальних речовин у водах внаслідок природних змін та 

антропогенного впливу на їх стан 

 

  

4.3.4 дослідницький моніторинг масивів поверхневих вод 

Спостереження масивів поверхневих вод з метою встановлення 

причин відхилення від екологічних цілей та/або з’ясування 

масштабу та наслідків аварійного забруднення вод 

 

  

4.3.6 зворотні води 

Вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з 

господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у 

вигляді стічної, скидної і дренажної води 

 

4.3.7 моніторинг вод  

Спостереження для збирання, накопичування, оброблення, 

зберігання й аналізування інформації щодо стану водних об’єктів 

(море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал 

та підземні води) для оцінювання, прогнозування змін та 

розроблення необхідних заходів з раціонального використання й 

охорони водних ресурсів 

  

4.3.8 скид 

Будь-яке потрапляння забруднювальної речовини у водний 

об’єкт 

en Discharge [4] 
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4.4 Моніторинг земель і ґрунтів 

 

4.4.1 виробничий (стандартний) моніторинг земель та ґрунтів 

Систематичні поточні спостереження за об’єктом у просторі й 

часі, що фіксують поточні зміни 

 

  

4.4.2 забруднення ґрунтового покриву 

Потрапляння або виникнення в ґрунті нових, зазвичай не 

характерних для нього фізичних, хімічних чи біологічних агентів, 

а також їх поєднання, чи перевищення за певний проміжок часу 

середньо багаторічного рівня концентрації вищеназваних агентів. 

 

  

4.4.3 кризовий моніторинг земель і ґрунтів 

Спостереження за станом земель і ґрунтів для особливо 

оперативного контролю гранично допустимих рівнів 

забруднювальних речовин, скидів, аварійних ситуацій і швидкого 

реагування (локалізації катастрофічних явищ) 

 

  

4.4.4 мережа моніторингу земель і ґрунтів 

Дослідні земельні ділянки та ділянки з еталонними ґрунтами, що 

використовуються з метою проведення на них необхідних 

спостережень, вимірювань та обстежень екологічного стану 

земель, зміни показників корисних властивостей ґрунтів під 

впливом господарської та інших видів діяльності  

 

  

4.4.5 моніторинг земель і ґрунтів 

Спостерігання за станом земель та ґрунтів для своєчасного 

виявлення змін, їх оцінювання, запобігання та усунення наслідків 

негативних процесів  
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4.4.6 моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення  

Агрохімічне обстеження ґрунтів та спостереження змін якісного 

стану ґрунтів з метою агрохімічної паспортизації земельних 

ділянок 

 

  

4.4.7 науковий моніторинг земель і ґрунтів 

Спостереження підвищеної точності й ємності, які представлено 

спеціальними польовими дослідами, балансовими й 

лізиметричними дослідженнями, імітаційними та математичними 

моделями, спеціальними видами дистанційного зондування 

 

  

4.4.8 спеціальний моніторинг земель і ґрунтів 

Спостереження за одним або декількома процесами в сучасних 

землях і ґрунтах за умов інтенсивного їх використання, які 

характеризуються помітними змінами 

при яких відзначаються помітні зміни 

 

  

4.4.9 фоновий моніторинг земель і ґрунтів 

Вихідна оцінка об’єкта спостережень, умовно прийнята за 

нульову відмітку, стосовно якої здійснюються порівняння 

отриманих даних у рамках поточних спостережень 

 

  

4.5 Моніторинг біорізноманіття та екомережі 

 

4.5.1 біологічне різноманіття  

Сукупність усіх видів рослин, тварин і мікроорганізмів, їх 

угруповань та екосистем у межах певної території України, її 

територіальних та внутрішніх морських вод, виключної 

en biological 

diversity [5] 
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(морської) економічної зони та континентального шельфу 

 

4.5.2 буферна зона  

Місцевість із природним або частково зміненим станом 

ландшафту, що оточує  найбільш цінні ділянки екологічної 

мережі та захищає їх від дії зовнішніх негативних факторів 

природного або антропогенного походження 

 

  

4.5.3 екологічна мережа (екомережа)  

Система природно-територіальних комплексів зі спеціальними 

режимами природокористування, яка забезпечує природні 

процеси руху живих організмів і відіграє важливу роль у 

підтримці екологічної рівноваги та забезпеченні сталого розвитку 

територій (регіону, країни, континенту), збереженні природних 

екологічних систем, біологічного та  ландшафтного різноманіття 

 

  

4.5.4 ліс 

Тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються 

переважно деревна та чагарникова рослинність із відповідними 

ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, 

мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що 

взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і 

на навколишнє природне середовище 

 

4.5.5 лісова ділянка 

Ділянка лісового фонду України з визначеними межами, виділена 

для ведення лісового господарства, моніторингу та використання 

лісових ресурсів без вилучення її у землекористувача або 

власника землі 

 

en Forest [5] 
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4.5.6 моніторинг біорізноманіття 

Система регулярних тривалих спостережень, що дає інформацію 

про стан біорізноманіття в усіх його проявах з метою оцінки 

минулого, теперішнього стану  параметрів біорізноманіття та 

прогнозування їх у майбутньому  

 

  

4.5.7 моніторинг екомережі 

Спостереження за змінами компонентів довкілля в межах 

екологічної мережі з метою своєчасного виявлення негативних 

тенденцій у їх стані, оцінки можливих наслідків таких змін, 

прогнозування, запобігання негативним процесам, ліквідації їх 

наслідків 

 

  

4.5.8 моніторинг лісів 

Система регулярного спостереження, оцінки та прогнозу 

динаміки кількісного і якісного стану лісів 

 

  

4.5.9 репрезентативна ділянка 

Частина одиниці господарювання, виділена з метою збереження 

або відновлення життєздатних зразків екосистем, які можуть 

природно траплятися в цьому географічному регіоні 

 

  

4.6 Моніторинг радіаційної обстановки 

 

4.6.1 автоматизована система контролю радіаційного стану 

(АСКРС) 

Комплекс технічних засобів, за допомогою яких здійснюються 

вимірювання й оцінка показників радіоактивного забруднення 

довкілля 

 

  



25 

 

4.6.2 безпека радіаційна 

Стан радіаційно-ядерних об'єктів і навколишнього середовища, 

що забезпечує не перевищення лімітів доз, виключення будь-

якого невиправданого опромінення та зменшення доз 

опромінення персоналу і населення нижче встановлених лімітів 

доз настільки, наскільки це може бути досягнуто й економічно 

обґрунтовано 

 

  

4.6.3 контроль дозиметричний (радіаційно-дозиметричний) 

Система вимірювань і розрахунків, що спрямовані на оцінку доз 

опромінення окремих осіб або груп людей, а також радіаційного 

стану виробничого та навколишнього середовищ 

 

  

4.6.4 моніторинг радіаційний атмосферного повітря 

Визначення радіологічних і фізико-хімічних характеристик 

радіаційного забруднення атмосферного повітря та випадіння 

радіонуклідів з атмосфери 

 

  

4.6.5 моніторинг радіаційний біологічних об’єктів 

регулярні тривалі спостереження, що дають інформацію про стан 

радіологічних і фізико-хімічних характеристик радіаційного 

забруднення біологічних об’єктів 

 

  

4.6.6 моніторинг радіаційний ґрунтів 

Визначення радіологічних і фізико-хімічних характеристик 

радіаційного забруднення ґрунтів та попередження впливу 

негативних процесів і ліквідації наслідків цього впливу 

 

  

4.6.7 моніторинг радіаційний поверхневих і підземних вод  

Визначення радіологічних і фізико-хімічних характеристик 

  



26 

 

радіаційного забруднення поверхневих та підземних вод 

 

4.6.8 пересувні пости спостереження радіаційної обстановки 

Пости контролю на пересувних засобах, що обладнані 

комплектом устаткування для контролю радіаційних, хімічних і 

метеорологічних параметрів, а також устаткуванням для відбору 

проб, проведення вимірів у польових умовах і забезпечення 

автономного функціонування 

 

  

4.6.9 природний радіаційний фон  

Опромінення, що створюється космічними джерелами та 

теригенними (властивими Землі) радіонуклідами і за винятком 

техногенно-підсилених джерел природного походження 

 

  

4.6.10 радіаційний моніторинг  

Спостерігання, збирання, оброблення, передавання, зберігання та 

аналіз інформації щодо радіаційного стану ґрунтів і 

сільськогосподарської продукції, прогнозування його змін і 

розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

рішень стосовно запобігання негативним змінам радіаційного 

стану та дотримання вимог екологічної безпеки  

(ДСТУ 8157:2015) 

 

  

4.6.11 стаціонарний автоматичний пост спостереження 

радіаційної обстановки  

Пост, установлений на фіксованій ділянці відповідної території 

та обладнаний засобами безперервного ведення спостереження в 

автоматичному режимі, що дозволяє оперативно отримувати 

інформацію, проводити систематичний аналіз даних, виконувати 

прогноз радіаційної обстановки  
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3.6.12 фонове опромінювання 

Опромінення від джерел, що створюють природний радіаційний 

фон 

 

  

4.7 Моніторинг у сфері відходів 

 

4.7.1 відходи 

Речовини або предмети, які власник має намір видалити або 

видалення яких вимагають від нього  

(ДСТУ 14050:2016) 

 

en 

ru 

waste [4], [5] 

отходы [9] 

 

4.7.2 джерело утворення побутових відходів 

Об'єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий 

будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка) 

 

  

4.7.3 місця видалення відходів (МВВ) 

Спеціально відведені місця чи об'єкти (полігони, комплекси, 

котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких 

для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально 

уповноважених органів у сфері поводження з відходами 

 

en waste disposal 

site [5] 

 

4.7.4 небезпечні відходи 

Відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші 

небезпечні властивості, які створюють або можуть створити  

значну небезпеку для навколишнього природного середовища і 

здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів 

поводження з ними 

en 

ru 

hazardous 

waste [5] 

опасные 

отходы [9] 

4.7.5 об'єкт утворення відходів 

Юридична особа, що є виробником відходів 
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4.7.6 поводження з відходами 

Дії, спрямовані на запобігання 

утворенню відходів, їх збирання, 

перевезення, сортування, зберігання, 

оброблення, перероблення, утилізацію, 

видалення, знешкодження і 

захоронення, включаючи контроль за 

цими операціями та нагляд за місцями 

видалення 

ru обращение с отходами [9] 

 

4.7.7 тверді побутові відходи 

Відходи, які утворюються в процесі 

життя і діяльності людини,  

накопичуються у житлових будинках, 

закладах соцкультпобуту, громадських, 

навчальних, лікувальних, торговельних 

та інших закладах (це харчові відходи, 

предмети домашнього вжитку, сміття, 

відходи від прибирання і поточного 

ремонту квартир, макулатура, скло, 

метал, полімерні матеріали тощо) і не 

мають подальшого використання за 

місцем їх утворення 

 

ru твердые бытовые отходы [9] 

4.7.8 транскордонне перевезення 

відходів 

Транспортування відходів з території 

або через територію України на 

територію або через територію іншої 

держави 

ru трансграничное перемещение 

отходов [8], [9] 
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4.7.9 утилізація відходів 

Використання відходів як вторинних 

матеріальних чи енергетичних ресурсів 

ru утилизация отходов [8] 
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5 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

АПС – автоматизований пост спостережень за станом атмосферного 

повітря. 

АСКРС – автоматизована система контролю радіаційного стану. 

ГДВ – граничнодопустимі викиди. 

ГДК – гранично допустима концентрація. 

ГДС – гранично допустимий скид. 

ДСМД – державна система моніторингу довкілля. 

ДСТУ – Державний стандарт України. 

ЗВТ – засіб вимірювальної техніки. 

ІАСД – інформаційно-аналітична система даних. 

МВВ – місця видалення відходів. 

НПС – навколишнє природне середовище. 

ОПЕН – об’єкт, що становить підвищену екологічну небезпеку. 

ПТК – програмно-технічний комплекс. 

РСМД – регіональна система моніторингу довкілля. 

СЗЗ – санітарно-захисна зона. 

ISO – International Organization for Standardization. 
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ДОДАТОК А 

(ДОВІДКОВИЙ) 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ 

 

А 

 

моніторинг земель і ґрунтів 

спеціальний 4.4.8 

агломерація 4.2.1 

 

моніторинг земель і ґрунтів кризовий 

4.4.3 

Б 

 

моніторинг земель і ґрунтів фоновий 

4.4.9 

безпека екологічна 4.1.10 моніторинг ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення 

4.4.6 

безпека радіаційна 4.6.2 

 

моніторинг біорізноманіття 4.5.8 

В 

 

моніторинг екомережі 4.5.9 

величина гранична 4.2.4 моніторинг лісів 4.5.10 

верхній поріг оцінювання 4.2.2 моніторинг радіаційний атмосферного 

повітря 4.6.4 

відходи 4.7.1 моніторинг радіаційний біологічних 

об’єктів 4.6.5 

відходи небезпечні 4.7.4 моніторинг радіаційний ґрунтів 4.6.6 

відходи тверді побутові 4.7.7 моніторинг радіаційний поверхневих і 

підземних вод 4.6.7 

викид 4.1.5 місця видалення відходів (МВВ) 4.7.3 

викиди граничнодопустимі (ГДВ) 4.2.5 моніторинг земель і ґрунтів 4.4.1 

викид у атмосферне повітря 4.2.3 моніторинг масивів поверхневих і 

підземних вод діагностичний 4.3.3 

вимірювання індикативні 4.1.18  
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моніторинг масивів поверхневих вод 

дослідницький 4.3.4 

вимірювання фіксовані 4.2.18 моніторинг земель і ґрунтів науковий 

4.4.7 

вплив антропогенний 4.1.4 моніторинг радіаційний 4.6.10 

 

вплив на довкілля 4.1.6 Н 

 

води зворотні 4.3.6 

 

небезпека екологічна 4.1.11 

Д 

 

О 

дані моніторингу первинні 4.1.35 

джерело забруднення 4.1.8  

джерело утворення побутових відходів 

об’єкт (підприємство, установа), що 

становить підвищену екологічну 

небезпеку (ОПЕН) 4.1.34 

4.7.2 об'єкт утворення відходів 4.7.5 

 орган управління якістю атмосферного 

повітря 4.2.14 

джерело викиду 4.2.6 опромінювання фонове 3.6.12 

джерело забруднення масивів 

поверхневих вод 4.3.2 

оцінювання 4.2.15 

ділянка лісова 4.5.7 П 

 

ділянка репрезентативна 4.5.11 перевезення відходів транскордонне 

4.7.8 

довкілля (навколишнє середовище) 

4.1.9 

поводження з відходами 4.7.6 

позначення кодове (код) 4.1.21 

довкілля забруднення 4.1.13 
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 показник екологічний 4.1.12  

показник цільовий 4.2.19  

пост спостереження автоматизований 

 (АПС) 4.1.3  

пост спостереження стаціонарний 

4.1.45 

З 

 

пости спостереження радіаційної 

обстановки пересувні 4.6.8 

пост спостереження радіаційної 

обстановки стаціонарний 

автоматичний 4.6.11 

забруднення антропогенне 4.1.14 поріг інформаційний 4.2.9 

забруднення ґрунтового покриву 4.4.2 поріг небезпеки 4.2.16 

засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) 

4.1.16 

прогнозування природного та 

антропогенних впливів на навколишнє 

середовище 4.1.36 

зона аварії 4.1.17 пункт контролю та моніторингу 4.1.38 

І 

 

 

індикатор забруднення 4.1.19 Р 

 

інформація системи моніторингу 

4.1.20 

 

речовина забруднювальна 4.1.15 

К 

 

рівень забруднювальної речовини в 

атмосферному повітрі 4.2.17 

комплекс програмно-технічний (ПТК) 

4.1.37 

рівень критичний 4.2.11 

концентрація гранично допустима 

(ГДК) 4.1.7 

різноманіття біологічне 4.5.1 
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контроль за навколишнім 

середовищем 

4.1.22  

С 

контроль дозиметричний (радіаційно-

дозиметричний) 4.6.3 

санітарно-захисна зона (СЗЗ) 4.1.42 

середовище (довкілля) навколишнє 

4.1.31 

користувач інформації в системі 

моніторингу 4.1.23 

 

середовище навколишнє природне 

4.1.32  

система даних про якість 

атмосферного повітря інформаційно-

аналітична 

Л 

 

(ІАСД) 4.2.10  

система моніторингу довкілля 4.1.43 

ліс 4.5.6 

 

система моніторингу довкілля 

автоматизована 4.1.2  

система моніторингу довкілля 

державна (ДСМД) 4.1.7 

 система моніторингу довкілля 

локальна 4.1.26 

М 

 

система контролю радіаційного стану 

автоматизована (АСКРС) 4.6.1 

масштаб часу реальний 4.1.39 система моніторингу довкілля 

регіональна (РСМД) 4.1.41 

мережа (екомережа) екологічна 4.5.3  скид 4.3.8 

мережа моніторингу земель і ґрунтів 

4.4.4 

скид гранично допустимий (ГДС) 4.3.1 

ситуація надзвичайна екологічна 4.1.33 

мережа спостережень 4.1.27 спостереження за станом довкілля 

4.1.44 

моніторинг довкілля 4.1.28 суб’єкти моніторингу довкілля 4.1.46 



35 

 

моніторинг довкілля кризовий 4.1.24 

 

 

моніторинг довкілля фоновий 

(науковий) 4.1.47 

 

 

моніторинг дослідницький 

виробничий (стандартний) 4.1.29 

У 

 

моніторинг впливу підприємств на 

довкілля 4.1.30 

утилізація відходів 4.7.9 

моніторинг атмосферного повітря 

4.2.12 моніторинг викидів парникових 

газів 

Ф 

 

4.2.13 

моніторинг вод 4.3.7  

моніторинг земель і ґрунтів 4.4.5 

фон природний радіаційний 4.6.9 

 

Ц 

 

 ціль довгострокова 4.2.7 

 центр моніторингу 4.1.48 
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Додаток Б 

(довідковий) 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ 

 

 

 

C 

code designation (code) 4.1.21  

control environmental 4.1.22 

 

R 

release 4.2.3 

D 

damage environmental 4.1.11 

discharge 4.3.8  

discharge maximum allowable 4.3.1 

diversity biological 4.5.1 

 

S 

sites of waste disposal 4.7.3  

source of pollution 4.1.8  

 

E 

 ecosystem 4.5.4  

environment 4.1.9 

 

W 

waste 4.7.1  

waste hazardous 4.7.4 

I 

impact environmental 4.1.6  

indicator environmental 4.1.12 

 

Z 

zone 4.2.8 

 

 

 

Р 

pollutant 4.1.15 

pollution 4.1.13 
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Додаток В 

(довідковий) 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ 

 

В мониторинг окружающей среды 4.1.28 
 

вещество загрязняющее 4.1.15 О 

 

выброс 4.1.5 

 

обращение с отходами 4.7.6 

З 

 

отходы 4.7.1 

загрязнение 4.1.13 отходы опасные 4.7.4 

загрязнение антропогенное 4.1.14 

 

отходы твердые бытовые 4.7.7 

И 

 

П 

источник загрязнения окружающей 

среды 4.1.8 

 

перемещение отходов трансграничное 

4.7.8 

К 

 

С 

контроль за окружающей средой 4.1.22 

 

среда окружающая 4.1.9, 4.1.31 

М 

 

У 

мониторинг атмосферного воздуха 

4.2.12 

утилизация отходов 4.7.9 
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Додаток Г 

(довідковий) 

Бібліографія 

 

1. ДСТУ ISO 14050:2016. Екологічне керування. Словник термінів (ISO 

14050:2009, IDT). [Чинний від 2017-07-01]. Вид. офіц. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 

2016. – 51 с. 

2. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та 

настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT). [Чинний від 2016-07-

01]. Вид. офіц. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 29 с. 

3. ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та 

визначення (41018). [Чинний від 1995-01-01]. Вид. офіц. Держстандарт України, 

1994. – 31 с.  

4. English-Russian Glossary of Terms Used in Environmental Enforcement and 

Compliance Promotion OECD 2002. 

5. DICTIONARY OF ENVIRONMENT & ECOLOGY FIFTH EDITION/ 

P.H. Collin/A BLOOMSBURY REFERENCE BOOK/Originally published by Peter 

Collin Publishing/2004 Bloomsbury Publishing Plc 38 Soho Square, London. 

6. Лисецкий Ф.Н., Соловьев А.Б. Английский для природопользователей 

(English for nature managers): Пособие для студентов экологических и 

географических факультетов университетов. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002.  

7. ГОСТ Р 59061-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и 

определения. Environmental protection. Air pollution. Terms and definitions. ОКС 

13.040.20. [Чинний від 2021-04-01]. Изд. офиц. Москва Стандартинформ, 2020.  

8. ГОСТ Р 56828.15-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Наилучшие доступные технологии. Термины и определения. Best 

available techniques. Terms and definitions. ОКС 13.020.01. [Чинний від 2017-07-

01]. Изд. офиц. М.: Стандартинформ, 2019. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://docs.cntd.ru/document/1200140738#7D20K3. 

http://docs.cntd.ru/document/566283614
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9. ГОСТ Р 56060-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и 

загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов. 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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34014432915. 

10. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения. Государственный 

стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения. Safety in emergencies. 
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http://www.vashdom.ru/gost/22102-95/. 
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від 25.06.91 р. №1264-XI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-

VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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2707-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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