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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

У 
 2019 році Україна повинна повністю наблизити націона-

льне законодавство до вимог Директиви № 2008/50/ЄС 

про якість атмосферного повітря та чисте повітря для 

Європи. Тому на часі є оприлюднення та проведення 

громадського обговорення проекту урядової постанови, якою 

затверджується низка нормативно-правових актів щодо моніто-

рингу якості атмосферного повітря, прийнятих на впровадження 

вимог Директиви № 2008/50/ЄС. 

Загалом вітаючи цю нормотворчу ініціативу, звертаємо увагу на її 

ключові проблеми. За колом питань Проект порядку здійснення 

державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря 

(далі – Проект) встановлює вимоги не лише щодо здійснення 

державного моніторингу, але й врегульовує питання державного 

управління в галузі охорони атмосферного повітря, зокрема 

передбачає створення та окреслює повноваження органів управ-

ління якістю атмосферного повітря. Моніторинг та управління є 

різними явищами, тому комплексне приведення чинного законо-

давства до вимог директиви мало відбутися на рівні Закону Украї-

ни «Про охорону атмосферного повітря». 

У той же час, окремим питанням моніторингу не приділена нале-

жна увага, наприклад, вимірюванню в пунктах спостереження в 

сільській місцевості. Залишаються відкритим питання і до перелі-

ку зон та агломерацій на території України. Перелік зон є фактич-

ним відтворенням адміністративно-територіального поділу Украї-

ни лише на рівні областей, а перелік агломерацій обмежений 

лише містами з кількістю населення більше 250 000 осіб. Директи-

ва № 2008/50/ЄС під «агломерацією» вважає зони, включаючи 

передмістя, із населенням більше 250 000 чоловік, а також перед-

бачає включення до цього поняття зон із меншою чисельністю, 

але з врахуванням їх щільності населення. Тому пропонований 

перелік агломерацій не є повним. 

Н 
аші щоденні звички мають значний вплив на довкілля, 

тож будьмо відповідальними – так можна переформу-

лювати головний посил комунікаційної кампанії “Твої 

вчинки важать більше”, яку розпочали Міністерство 

екології та природних ресурсів України спільно із Міністерством 

інформаційної політики та Проектом ЄС Association4U. Кампанія 

спрямована на підтримку Екостратегії 2030, а саме досягнення 

цілі 1 «Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад 

сталого споживання і виробництва». 

На разі створено та презентовано три анімаційні ролики присвя-

чені ощадливому використанню води, сортуванню відходів та 

зменшенню використання одноразового пластику, що демон-

струватимуться як соціальна реклама на загальнонаціональних та 

регіональних телеканалах, у кінотеатрах, потягах “Інтерсіті” та в 

мережі інтернет. 

З одного боку, рекомендації, які дають автори роликів, надзви-

чайно прості і не потребують особливих зусиль, з іншого, запит, 

сформований буденними звичками критичної маси громадян, 

сприятиме розвитку більшої кількості екологічних послуг та ін-

фраструктури в межах цілої країни. І на підтримку проведення 

такої інформаційної кампанії наведемо кілька цифр нашого соціо-

логічного опитування: більше 80% українців вважають, що всесві-

тньої екологічної катастрофи не уникнути без зміни ставлення до 

природи, більше 52% визнають, що роблять недостатньо для 

довкілля і при цьому кожен четвертий відносить екопросвіту до 

найбільш ефективних способів вирішення екологічних проблем. 

ЦИФРА МІСЯЦЯ 

МАЛЕНЬКИМИ КРОКАМИ ДО ВЕЛИКОЇ МЕТИ 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом 

“отримувати weeklyupdates” на адресу office@rac.org.ua 

Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad 

© Ресурсно-аналітичний огляд “Суспільство і довкілля” 

 1600
щигликів намагалися  

контрабандно вивезти  

з України до Йорданії 

https://menr.gov.ua/projects/142/?fbclid=IwAR3e3pSb_1JF7UR9rM0MHwy-QjuMG3K6nI0_key5SGoYUgQUwA1I47_TybQ
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63948
https://www.youtube.com/watch?v=NzlToXhzFWU
http://www.rac.org.ua/priorities/political-processes-and-the-environment/citizens-attitudes-towards-the-environment/citizens-environmental-portrait-2018
mailto:office@rac.org.ua
http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad


БЛІЦ-АНАЛІТИКА БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

«Приїхав в Давос на свій перший ранковий виступ. При вході на найбільш 

видному місці, де усі спілкуються за кавою - гігантська карта Mismanaged 

plastic waste, хто наскільки нездатний переробити відходи пластику.  

Ну що я вам скажу: ми перші в Європі.»  

Павло Клімкін, Міністр закордонних справ України 

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ:  

ОХОРОНА ПОВІТРЯ  

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 
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В Україні запрацював європейський порядок моніторингу вод  

Д 
одаток XXX до Угоди про асоціацію містить розділ 

«Якість атмосферного повітря», який передбачає імп-

лементацію шести директив ЄС у цій сфері: Директива 

№ 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та 

чистіше повітря для Європи, Директива № 2004/107/ЄC про 

миш‘як, кадмій, ртуть, нікель та поліциклічні ароматичні вугле-

водні у атмосферному повітрі, Директива № 1999/32/ЄС про 

зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого палива, Дирек-

тива № 94/63/ЄС стосовно контролю викидів летючих органіч-

них сполук (ЛОС), що виникають зі сховищ нафти та при її транс-

портуванні з терміналів до сервісних станцій, Дирек-

тива № 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного 

палива, Директива № 2004/42/ЄС про обмеження 

викидів летючих органічних сполук за рахунок вико-

ристання органічних розчинників у певних фарбах і 

лаках та продукції полірування транспортних засобів 

та внесення змін і доповнень до Директиви № 

1999/13/ЄС. 

Для мешканців України  забруднення повітря – одна з 

трьох основних екологічних проблем країни (35,8% 

опитаних). Ця проблема є найбільш актуальною для 

мешканців Центру та Заходу (43% та 41% відповідно). 

Як не дивно, на Сході України найменше стурбовані 

цією проблемою. 

На думку мешканців України якість атмосферного 

повітря є лише четвертою за пріоритетністю екологі-

чною реформою для України. За це висловились 35% опитаних 

громадян. Особливо важливою вважають реформу у цій сфері 

мешканці Півдня України (45%), для яких вона є найважливі-

шою.  

Наразі Уряд України зосереджений на впровадженні Директиви 

№ 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше пові-

тря для Європи. Нещодавно Мінприроди України оприлюднило 

проект нового порядку здійснення державного моніторингу у 

галузі охорони атмосферного повітря. 

Ми продовжуємо серію бліц-аналітик щодо громадської думки в Україні про основні природоохоронні елементи Угоди про асоціацію. 

Ця серія аналітичних матеріалів розроблена на основі дослідження ставлення громадян України до довкілля, яке проводилось нашим 

центром у 2018 році, за підтримки ЄС, Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія». 

Угода про асоціацію передбачає необхідність імплементації низки директив та регламентів ЄС у сфері охорони довкілля. В цілому, 

71% мешканців України вважає, що законодавство ЄС є необхідним для охорони довкілля в Україні. 

Власні дані, 2018 
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