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Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Попередження промислового 
забруднення



Промислове забруднення та техногенні катастрофи 
негативно впливають на якість життя людей і стан 
довкілля.

Законодавство ЄС у сфері промислового забруднен-
ня забезпечує комплексний підхід до контролю за 
забрудненням повітря, води та ґрунтів, встановлює 
складні галузеві стандарти для найбільш забруд-
нюючих секторів економіки. Забруднення вдається 
скоротити або й взагалі запобігти, де це можливо, 

Законодавство ЄС Що має імплементувати Україна?

Директива № 2012/18/ЄС  
про контроль загроз виникнення 
значних аварій, пов’язаних із 
використанням небезпечних 
речовин

Директива № 2010/75/ЄС  
про промислові викиди

завдяки принципу «забруднювач платить» і застосу-
ванню найкращих доступних технологій та методів 
управління. Цілісний підхід до контролю за пово-
дженням з небезпечними речовинами встановлює 
правила для запобігання значних аварій та обмежен-
ня наслідків їх впливу на життя людей і довкілля. Такі  
європейські стандарти також має впровадити в своє 
законодавство Україна в рамках виконання зобов’я-
зань за Угодою про асоціацію із ЄС.
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Управління у сфері промислового забруднення в 
Україні потребує ґрунтовної реформи  дозвільної 
системи в сфері охорони довкілля. З цією метою 
Мінприроди розробило Концепцію реалізації дер-
жавної політики у сфері промислового забруднен-
ня, в основі якої лежать галузевий підхід до регулю-
вання негативного впливу на довкілля, оптимізація 
роботи дозвільної системи, а також належний і пу-
блічний моніторинг за довкіллям. У сфері впрова-
дження інтегрованого дозволу перші кроки зробле-
но у сфері спецкористування водними ресурсами.  

У 2017 році уряд прийняв Національний план ско-
рочення викидів від великих спалювальних уста-
новок, а у 2018 році для його впровадження - План 
заходів на 2018  рік.  

Контроль за поводженням з небезпечними речовина-
ми та запобігання аваріям в Україні здійснюється го-
ловно Державною службою з надзвичайних ситуацій 
на основі Кодексу цивільного захисту та Закону Украї-
ни про об’єкти підвищеної небезпеки.  Зараз ведеться 
робота над оновленням вищезгаданого закону та роз-
робкою детальних планів щодо управління ризиками.

Ситуація і законодавство в Україні 
У промислових містах 

південно-східного 
регіону України 

загальний рівень 
захворюваності 

населення на 25-40% 
вищий, ніж у відносно 

чистих 

До 2030 року Україна 
планує скоротити на 22,5% 

викиди забруднюючих 
речовин у повітря від рівня 

2015 року

Із 223 великих спалювальних 
установок України 90 включені до 
Національного плану скорочення 

викидів, ще 135 мають бути 
виведені з експлуатації до кінця  

2033 року



Брати активну участь у громадських обговореннях, що супроводжують видачу дозвільних документів 
для підприємств

Спільно з іншими мешканцями свого міста/села просувати громадський контроль за станом довкілля 
у своєму регіоні 

Вимагати встановлення сучасних очисних споруд і контролювати їх належну роботу

Вимагати впровадження он-лайн системи моніторингу за станом довкілля

У випадку неналежної роботи очисних споруд, звертатися зі зверненнями до контролюючих органів

Не бути байдужим щодо перспектив розвитку свого міста, району, України 

Ефективна система запобігання та здійснення контролю за викидами/скидами у 
повітря, воду, ґрунт, а також за рівнем шумового забруднення 

Врахування сумарного негативного впливу на довкілля кожного окремого суб’єкта 
економічної діяльності

Створює умови для нових інвестиційних програм та формування екологічно 
відповідального бізнесу 

Використання найкращих доступних технологій та методів управління

Перехід до ефективного та екологічного виробництва

Зменшення адміністративного навантаження на бізнес

Зменшення корупційних ризиків

Ефективне запобігання великим аваріям та реагування в аварійних ситуаціях, в т. ч. 
на транскордонному рівні

Забезпечення принципу «забруднювач платить»

Запобігання ризику виникнення ефекту «доміно» у разі промислової аварії 

Доступ громадськості до інформації про обсяги та наслідки промислового Доступ громадськості до інформації про обсяги та наслідки промислового Доступ громадськості до інформації про обсяги та наслідки промислового 
забруднення 

Залучення громадян до процесу прийняття дозвільних рішень

Що дає імплементація законодавства ЄС? Що я можу зробити вже зараз?

В ЄС встановлено 
обмеження 

промислового 
забруднення для понад 

80 забруднюючих 
речовин 

З 2004 року великі 
спалювальні установки 
ЄС скоротили викиди: 

діоксиду сірки на 77%, 
оксиди азоту на 49% та 

пилу на 81% 

Європейський реєстр 
викидів та переносу 

забруднюючих речовин 
містить дані, які щорічно 
надають більше 30 000 
промислових об’єктів з 

усієї Європи



Публікація підготовлена в рамках проекту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона 
довкілля в дії» за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту 
«Громадська синергія», під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-
ЄС. Її зміст є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» і не 
обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Завантажити цю та 
інші брошури можна 
за посиланням

Завантажуйте на www.rac.org.ua

Охорона 
природи

Якість води 
та управління 

водними 
ресурсами

Попередження 
промислового 
забруднення

Безпека 
поводження 

з ГМО

Протидія зміні 
клімату 

та захист 
озонового 

шару

Управління 
відходами 

та ресурсами
Якість 

атмосферного 
повітря

Управління 
довкіллям


