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сфері якості повітря: досвід ЄС та український вимір» 



• Зобов’язання України відповідно до Угоди про 
асоціацію імплементувати положення: 

Директиви 2008/50/ЄС про якість атмосферного 
повітря та чистіше повітря для Європи; 

Директиви 2004/107/ЄC про миш’як, кадмій, ртуть,  
нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні в 
атмосферному повітрі; 

• Невідповідність наявної системи моніторингу 
інформаційним потребам суспільства 

 

Передумови впровадження 
законодавства ЄС 



 Проведено попередній аналіз стану атмосферного повітря 
в Україні з метою визначення зон та агломерацій на 
території України, запропоновано підходи до їх 
визначення; 

 На основі оцінки, проведеної експертом Фінського 
метеорологічного інституту Гаррі Пієтаріла визначено 
перелік зон та агломерацій на території України для цілей 
моніторингу та управління якістю повітря; 

 Спільно розроблено проект постанови КМУ «Деякі питання 
здійснення державного моніторингу у галузі охорони 
атмосферного повітря»; 

Діяльність міжвідомчої робочої 
групи 



 Впроваджує підходи законодавства ЄС у сфері якості 
повітря: 

 Здійснення моніторингу за принципом поділу на зони 
та агломерації; 

 Взаємозв'язок між перевищенням рівнів 
забруднюючих речовин та необхідністю; 
впровадження заходів для поліпшення якості повітря; 

 Встановлення режимів оцінювання для забруднюючих 
речовин для кожної зони та агломерації; 
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 Впроваджує підходи законодавства ЄС у сфері якості 
повітря: 

 Встановлення єдиних для всіх суб'єктів вимог до 
якості даних; 

 Інформування населення про результати моніторингу, 
зокрема про щогодинні/щоденні концентрації, 
аналітичні дані, прогнози перевищення рівнів; 

 Здійснення заходів, спрямованих на поліпшення стану 
атмосферного повітря відповідно до планів якості 
повітря; 

 



 Визначено 13 пріоритетних забруднюючих 
речовин, моніторинг яких здійснюється. Серед 
них ТЧ2,5, ТЧ10, Озон; 

 Передбачено можливість доповнення програми 
спостережень додатковими забруднюючими 
речовинами з урахуванням особливостей 
території; 
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Передумови для взаємодії та здійснення злагоджених дій 
усіма суб'єктами моніторингу: 

  Визначення координаційних органів на 
загальнодержавному та рівні зон/ агломерацій; 

 Створення консультаційно-дорадчих органів, що 
представляють інтереси різних зацікавлених сторін; 

 Розробка програми моніторингу для всіх зон та 
агломерацій кожні 5 років; 
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Передумови для ефективної інформаційної взаємодії та 
інформування населення: 

  Створення інформаційно-аналітичної системи про 
якість повітря з доступом для всіх суб'єктів; 

 Визначення органів, відповідальних за функціонування 
інформаційно-аналітичної системи; 

 Встановлення періодичності інформування населення 
про результати моніторингу; 

 

Ключові положення проекту 
постанови  



Дякую за увагу! 


