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Важливими елементами моніторингу навколишнього середовища 

(НС) є визначення гранично допустимих концентрацій шкідливих 
речовин і домішок у повітрі, воді, ґрунті та продуктах харчування. 

Гранично допустима концентрація (ГДК) – вміст шкідливих 
речовин у НС, який при постійному контакті або впливі за певний 
проміжок часу практично не впливає на здоров'я людини в даний час, у 
віддаленому майбутньому, а також не викликає несприятливих наслідків 
у наступних поколінь. ГДК встановлюється компетентними установами, 
організаціями, комісіями. Існують такі види ГДК: ГДК шкідливих 
речовин у повітрі робочої зони, ГДК шкідливих речовин у повітрі на 
території підприємства, ГДК шкідливих речовин у повітрі населеного 
пункту, гранично допустима максимальна разова концентрація в повітрі 
населених пунктів, гранично допустима середньодобова концентрація в 
повітрі населених пунктів. 

Для всіх об’єктів, які забруднюють атмосферу, розраховують і 
встановлюють гранично допустимі викиди (ГДВ). При розрахунку ГДВ 
на промислових підприємствах необхідно врахувати ефект розсіювання 
викидів шкідливих речовин в атмосфері. 

Для моніторингу важливим є визначення гранично допустимого 
навантаження (ГДН) на природне середовище. Це поняття означає таку 
максимальну інтенсивність дії сукупності факторів НС, при якій не 
виявляється прямий чи побічний шкідливий вплив на організм людини та 
її нащадків і не погіршуються санітарні умови житття. 

Оскільки в реальних умовах людина відчуває комплексну і сумісну 
дію хімічних, фізичних і біологічних факторів НС, введено поняття 
максимального допустимого навантаження (МДН). Під цим поняттям 
розуміють таку максимальну інтенсивність дії сукупності факторів НС, 
яка не має прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на організм 
людини та її нащадків і не погіршує санітарних умов життя. 

Відомо, що якість води залежить від кількості в ній шкідливих 
домішок. Санітарними правилами встановлені нормативи якості води у 
водоймищах двох категорій водокористування: водоймища питного та 
культурно-побутового призначення; водоймища рибогосподарського 
призначення. Нормування кількості шкідливих та отруйних речовин у 
воді здійснюється за принципом лімітуючого показника шкідливості 
(ЛПШ), під яким розуміють найбільш ймовірний вплив кожної речовини. 


