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Напрями вдосконалення механізмів регулювання 

екологічного стану атмосферного повітря транскордонного 
регіону в контексті євроінтеграційних процесів України

Здійснено порівняння основних засад чинних на сьогодні екологічних політик ЄС та України у 
сфері охорони атмосферного повітря. Акцентовано увагу на низці невідповідностей у підходах і 
стандартах здійснення природоохоронної діяльності країнами ЄС і Україною. Виділено основні 
недоліки вітчизняної законодавчої і нормативно-правової бази, які потребують удосконалення 
і  адаптації  до  законодавства ЄС.  Запропоновано механізми  стимулювання  підприємств- 
забруднювачів атмосферного повітря до зменшення викидів і переходу на «чисті» технології, 
зменшення викидів пересувними джерелами забруднення. Наведено перелік першочергових заходів 
щодо вдосконалення організації та здійснення моніторингу стану атмосферного повітря згідно з 
європейськими практиками, зокрема для забезпечення виконання спільних програм спостереження 
за транскордонним забрудненням повітря на великі відстані.
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Обраний Україною курс на інтеграцію у європейське співтовариство ставить 
перед державою завдання з досягнення певних стандартів, зокрема й щодо 
здійснення відповідальної екологічної політики з охорони навколишнього 
природного середовища та забезпечення якості атмосферного повітря не нижче 
визначених рівнів.

Аналіз поточного стану якості атмосферного повітря в Україні вказує на збе-
реження негативних тенденцій і засвідчує, що основними забруднювачами повітря 
є підприємства переробної і добувної промисловості та підприємства електро- і 
теплоенергетики. Так, у 2014 р. викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря підприємств переробної промисловості склали 968,7 тис. т (30,4% від 
загального обсягу забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел забруднення), добувної промисловості – 556,8 тис. т 
(17,5%) і підприємств тепло – та електроенергетики 1399,0 тис. т (43,8%) 
відповідно [1-2]. Викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами склали 
у 2014 р. 1996,2 тис. т – 38,5% від загальної кількості викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря [3]. Викиди забруднюючих речовин автомобільним 
транспортом становлять 90,6%, що викидаються пересувними джерелами [4, с. 7].

Найбільше викидів парникових газів в Україні дають енергетичний сектор та 
металургійне виробництво: 82,4% (54,7% і 27,7% відповідно) загальних обсягів 
викидів діоксиду вуглецю [1, с. 19]. Основними джерелами викидів метану є 
підприємства енергетики, сільського господарства та полігони твердих побутових 
відходів. Своєю чергою, сільськогосподарські ґрунти є основними джерелами 
викидів закису азоту в Україні.

У прикордонних регіонах якість атмосферного повітря зазвичай є кращою 
порівняно з іншими регіонами, а особливо промислово розвиненими. Однак 
порівняно з аналогічними регіонами сусідніх держав показники забруднення 
атмосферного повітря в Україні значно вищі. Зіставлення рівнів забруднення 
атмосферного повітря транскордонного регіону Україна – Польща (Волинської, 
Львівської і Закарпатської областей України та Люблінського і Підкарпатського 
воєводств Польщі) у 2013 р. і 2014 р. засвідчило значно вищі рівні забруднення в 
Україні, ніж у сусідній Польщі як щодо загальних обсягів викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря (рис. 1), так і при розрахунку викидів на одиницю 
площі території регіону (рис. 2).
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Ратифікація Україною Конвенції про транскордонне забруднення повітря 
на великі відстані ставить перед державою додаткові вимоги щодо дотримання 
природоохоронного законодавства із захисту атмосферного повітря, провадження 
природоохоронних заходів і моніторингових практик в узгодженні з прийнятими 
в країнах ЄС. Це потребуватиме відповідних наукових досліджень і передовсім у 
контексті специфіки транскордонних регіонів. 

Варто зазначити, що наукові дослідження з проблематики екологічного стану 
атмосферного повітря здійснювали І. О. Александров, Г. І. Балюк, М. М. Бринчук, 
Т. М. Жиравецький, С. В. Князь, О. В. Кравченко, Д. О. Лазненко, О. В. Логачова, 
С. В. Сидоренко, О. М. Теліженко, М.Ф. Тіщенко та багато інших [7-11]. Однак 
вимоги та особливості щодо організації та здійснення захисту атмосферного повітря 
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Рис. 1. Викиди забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в атмосферне повітря 
у транскордонному регіоні Україна – Польща у 2013-2014 рр., усього*

* Побудовано з використанням даних джерел [1-3, 5-6].

Рис. 2. Викиди забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в атмосферне повітря у 
транскордонному регіоні Україна-Польща у 2013-2014 рр., на одиницю площі*

* Побудовано з використанням даних джерел [1-3, 5-6].
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у транскордонному регіоні практично не розкриті та потребують розширених і 
комплексних наукових досліджень.

Нині в ЄС екологічна політика реалізується відповідно до програми «20-20-20» 
[12]. Вона передбачає, що до 2020 р. рівень викидів вуглекислого газу в атмосферу 
має скоротитися на 20% порівняно з рівнем 1999 р., частка енергії з відновлюваних 
джерел у загальній структурі енергоспоживання має зрости до 20%, а загальні 
енерговитрати скоротитися на 20%. Стратегію «20-20-20» доповнює документ під 
назвою «Дорожня карта 2050», де представлені різні сценарії розвитку подій і 
шляхи досягнення поставлених цілей. Положення дорожньої карти відповідають 
довгостроковій стратегії ЄС, спрямованій на скорочення викидів до 2050 р. на 
80-95% порівняно з рівнем 1990 р.

В Україні чинна на сьогодні державна політика у сфері охорони атмосферного 
повітря сформульована в Законі України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 
2010 р. №2818-VI, яким передбачено здійснення таких заходів [13]:
−	 зменшення обсягу викидів загальнопоширених забруднюючих речовин: 

стаціонарними джерелами до 2015 р. на 10% і до 2020 р. на 25% базового 
рівня; пересувними джерелами шляхом встановлення нормативів умісту 
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах до 2015 р. відповідно до 
стандартів Євро-4, до 2020 р. – Євро-5; 

−	 визначення цільових показників умісту небезпечних речовин в атмосферному 
повітрі, зокрема для важких металів, неметанових летких органічних сполук, 
завислих часток пилу (діаметром менше 10 мікрон) і стійких органічних 
забруднюючих речовин для їх врахування при встановленні технологічних 
нормативів викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення; 

−	 оптимізація структури енергетичного сектору національної економіки шля-
хом збільшення обсягу використання енергетичних джерел з низьким рівнем 
викидів двоокису вуглецю до 2015 р. на 10% і до 2020 р. на 20%, а також 
забез печення скорочення обсягу викидів парникових газів відповідно до задек-
ларованих Україною міжнародних зобов’язань у межах Кіотського протоколу 
до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату; 

−	 визначення до 2015 р. основних засад державної політики з адаптації до зміни 
клімату, розроблення та поетапне виконання національного плану заходів 
щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та запобігання антропогенному 
впливу на зміну клімату на період до 2030 р., у тому числі в межах реалізації 
механізму Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про зміну клімату, проектів спільного впровадження та проектів 
цільових екологічних (зелених) інвестицій; 

−	 запобігання порушенням санітарно-гігієнічних вимог до якості повітря в 
населених пунктах (з чисельністю населення не менш як 250 тис. осіб) шляхом 
створення та вдосконалення до 2015 р. систем автоматичного моніторингу та 
посилення екологічного контролю за якістю повітря;

−	 приведення у відповідність екологічного законодавства України з положеннями 
джерел acquis communautaire насамперед необхідно здійснити за такими 
напрямами: 

1)  моніторинг і оцінка якості атмосферного повітря, зокрема щодо загаль-
но поширених забруднюючих речовин, зонування території України, 
планів поліпшення якості атмосферного повітря в зонах і агломераціях; 
регулювання зменшення вмісту сірки у пальному; 

2)  перегляд нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 
під час виробництва певних категорій транспортних засобів в Ук раїні;

3)  впровадження комплексної/інтегрованої дозвільної системи для 
стаціонарних джерел викидів (передусім енергогенеруючих). 
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Чинна в Україні система правових, економічних, економіко-організаційних, 
інституційних, нормативних і дозвільних інструментів і механізмів у більшості 
лише частково відповідає усталеним підходам і виробленим стандартам до 
здійснення природоохоронної діяльності країнами ЄС. Це стосується як системи 
екологічного права, так і механізмів його застосування, підходів до організації 
та здійснення екологічно відповідальної економічної і господарської діяльності. 

Приведення у відповідність вітчизняних природоохоронних практик із 
захисту атмосферного повітря до стандартів Євросоюзу необхідно здійснювати 
у трьох напрямах: законодавчому (правове поле), нормативному (норми, 
стандарти, технічні регламенти), технологічному (впровадження «чистих» та 
енергозберігаючих технологій тощо).

Основні заходи з удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у 
цій сфері та приведення її у відповідність з природоохоронним законодавством 
ЄС сформульовані у Законі України «Про Загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 
2004 р. №1629-і [14] та у Національному плані дій з охорони навколишнього 
природного середовища на 2011-2015 рр. [15]. Потрібно зазначити, що за станом 
на сьогодні більшість передбачених заходів з реалізації стратегічних завдань 
щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та 
охорони атмосферного повітря виконана частково або ж не виконана. 

Однією з найбільш гострих проблем залишається високий рівень викидів 
загальнопоширених забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, насамперед 
підприємствами енергетичного сектору [16], переробної і добувної промисловості. 
Однак підприємства-забруднювачі атмосферного повітря за умов чинного 
регулювання не зацікавлені у фінансуванні атмосфероохоронних заходів у зв’язку 
з відсутністю економічних стимулів. Кошти, що витрачаються підприємствами 
на справляння плати за забруднення, є відносно незначними, тому підприємства-
забруднювачі не поспішають з упровадженням сучасних систем очищення. 
Змінити ситуацію можна, зафіксувавши у тарифі на продукцію таких підприємств 
конкретно визначений рівень витрат на оплату за викиди забруднюючих речовин. 
Надалі при зниженні викидів або зменшувати цей показник, або зафіксувати при 
підвищені питомих платежів за викиди.

Для стаціонарних джерел забруднення технологічні нормативи викидів заб-
руднюючих речовин (гранично допустимі викиди) мають встановлюватися з 
урахуванням цільових показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі, 
зокрема для важких металів, неметанових летких органічних сполук, завислих часток 
пилу (діаметром менше 10 мікрон) і стійких органічних заб руднювачів. Контроль і 
моніторинг щодо цільових показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному 
повітрі є необхідним також і згідно з вимогами спільної програми спостереження 
та оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані у Європі (Конвенція 
про транскордонне забруднення повітря на великі відстані).

Варто також переглянути шкалу розмірів адміністративних штрафів за по ру-
шення законодавства про охорону атмосферного повітря, встановивши такі їх рівні, 
які відповідатимуть реальним розмірам завданих збитків і стимулюватимуть пе-
рехід підприємств-забруднювачів атмосферного повітря на більш чисті технології. 

Зменшення викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами може 
бути досягнуто запровадженням екологічних норм для певних категорій колісних 
транспортних засобів, що вперше реєструються в Україні; встановленням 
знижених нормативів вмісту сірки в мазуті та дизельному пальному; сти-
мулюванням збільшення обсягів виробництва і використання велосипедів, 
гібридних видів автомобільних транспортних засобів та електромобілів, зокрема 
шляхом запровадження диференційованого екологічного податку на транспортні 
засоби залежно від обсягів використання палива; запровадженням екологічної 
класифікації і маркування колісних транспортних засобів тощо.
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Однак найбільше невідповідностей з європейськими екологічними практиками є 
щодо організації та здійснення моніторингу стану атмосферного повітря. Необхідно 
зазначити, що система контролю якості повітря в Україні була розроблена і 
впроваджена понад півстоліття тому, більшість пунктів спостереження за станом 
атмосферного повітря були встановлені ще в 40-50-х роках минулого століття. Зміни 
індустріального ландшафту (нові міста, заводи і фабрики), поява нових хімічних 
сполук і отруйних речовин, що присутні у викидах в атмосферне повітря, загрозливі 
зростання об’ємів викидів парникових газів і речовин, що руйнують озоновий 
шар не мають адекватного відображення в системі вітчизняного моніторингового 
спостереження за атмосферним повітрям: непоодинокі випадки, коли пункти 
спостереження залишаються осторонь від джерел забруднення; багато забрудників, 
характерних для тієї чи іншої місцевості, взагалі не визначають, обмежуючись 
найпоширенішим списком з 6-9 пунктів, оскільки немає відповідного технологічного 
обладнання; не усі забруднювачі внесені в списки забруднювачів, щодо яких 
проводиться моніторинг (наприклад, дрібнодисперсний пил, стійкі органічні 
забруднювачі); потребують також уточнення нормативи гранично допустимих 
викидів по низці забруднювачів (наприклад, оксидів сірки в димових газах) тощо. 

Для усунення цих розбіжностей необхідно:
−	 вдосконалити правове регулювання порядку розміщення постів спостереження 

за якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановити кількість 
постів на рівні, якого вимагає Директива 2008/50/ЄC Європейського 
Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря 
та чистіше повітря для Європи, урегулювати кількість пунктів вимірювання 
приземного озону; 

−	 встановити нижній і верхній пороги оцінювання якості атмосферного повітря 
та поставити у залежність спосіб оцінювання від якості атмосферного повітря; 

−	 встановити нормативи концентрації суспендованих речовин (PM2.5, PM10) в 
атмосферному повітрі та забезпечити їх моніторинг; 

−	 встановити граничні величини концентрацій забруднюючих речовин, щодо 
яких має інформуватися громадськість; 

−	 встановити взаємозв’язок між різними методами вимірювання (спостереження, 
моделювання, розрахунковий тощо) та закріпити еталонні методи вимірювання 
та критерії. 

У транскордонних регіонах висуваються додаткові вимоги щодо системи 
моніторингу і прогнозування забруднення довкілля, основна з яких – гармонізація 
із системою моніторингу в країнах Євросоюзу, без чого Україна не в змозі 
реалізовувати свою участь у виконанні умов Конвенції про транскордонне 
забруднення повітря на великі відстані. У цьому напрямі потрібно буде:
−	 привести у відповідність до європейських стандартів національну модель 

спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля для 
оцінки регіонального та транскордонного перенесення забруднюючих речовин 
і парникових газів;

−	 передбачити станції моніторингу і збирання даних у межах виконання спільної 
програми спостереження та оцінки поширення забруднювачів повітря на 
великі відстані у Європі;

−	 привести методологію інвентаризації джерел та обсягів викидів забруднюючих 
речовин у відповідність з вимогами спільної програми спостереження та оцінки 
поширення забруднювачів повітря на великі відстані.

Хорошим орієнтиром для проведення необхідних заходів із захисту атмосфер-
ного повітря у прикордонних регіонах України є діюча в Польщі з 1 листопада 
2015 р. Національна програма захисту повітря до 2020 р. (з перспективою до 
2030 р.) [17]. З огляду на завдання, які виконуватимуться у прикордонних 
регіонах Польщі щодо покращення якості атмосферного повітря, Волинській, 
Львівській і Закарпатській областям України варто ініціювати реалізацію 
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спільних проектів із захисту атмосферного повітря, зокрема й щодо гармонізації 
моніторингових практик. 

Аналіз поточної ситуації з приведення вітчизняних природоохоронних прак-
тик із захисту атмосферного повітря у відповідність до стандартів Євросоюзу 
засвідчує, що комплексність проблематики і відсутність напрацьованих механізмів 
регулювання екологічного стану атмосферного повітря, які забезпечували б 
прогнозовану якість атмосферного повітря і дотримання природоохоронних 
стандартів, не дасть можливості Україні у найближчій перспективі гармонізувати 
природоохоронне законодавство, а ще більше – його дотримання, з Європейським 
природоохоронним правом. 

Найскладнішим залишається завдання з імплементації норм і стандартів 
екологічного права у практику господарської діяльності, зокрема на рівні 
технологічних процесів. Це потребуватиме розроблення програм переходу окремих 
галузей і виробництв на нові стандарти екобезпечної діяльності, упровадження 
розширених моніторингових практик, удосконалення системи екологічного 
контролю і посилення громадського контролю як його складової. Ці механізми 
найперше варто апробувати у транскордонних регіонах, які мають спільні з 
країнами Євросоюзу завдання із захисту навколишнього природного середовища, 
а також підпадають під дію Конвенції про транскордонне забруднення повітря 
на великі відстані. 
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Hulych O. I. Directions of improvement of atmosphere’s ecological state regulation mechanisms for cross-boarder 
region in the context of European integration processes in Ukraine.

Ineffective environmental policy of Ukraine on protection of atmosphere and the way towards European integration 
require comprehensive scientific research on the mechanisms of regulation of atmosphere’s ecological state and on the 
approach of the good environmental practices applied in the countries of the European Union. The article presents a 
comparison of the fundamental principles operating in today’s environmental policy of the EU and Ukraine in the sphere 
of atmosphere protection. The attention is focused on the number of inconsistencies in approaches and standards for 
implementation of environmental activities by the EU and Ukraine. The main shortcomings of the national legislative 
and regulatory framework that need improvement and adaptation to EU legislation are emphasized. The mechanisms 
of stimulation of the enterprises – pollutants of atmosphere to introduce the modern cleaning systems through fixing in 
the tariff rates for the products of such enterprises of specifically defined level of payments for emissions of pollutants 
into the atmosphere from stationary sources are proposed. In the future, with the reduction of emissions, the indicator 
should be reduced or fixed with increase of unit charges for emissions. The scale of administrative fines for violations 
of legislation on protection of the atmosphere is proposed to be reviewed by setting their levels corresponding to the 
real size of the caused losses and stimulating the transition of enterprises – pollutants of atmosphere to a more “clean” 
technology. It is noted that the reduction of pollutant emissions from mobile sources can be achieved by: the introduction 
of environmental standards for certain categories of wheeled vehicles that are first registered in Ukraine; setting lower 
standards for sulphur in fuel oil and diesel fuel; by encouraging increased production and use of bicycles, hybrid vehicles 
and electric vehicles, in particular through the introduction of differentiated environmental tax on vehicles depending 
on the amount of fuel use; the introduction of environmental classification and labelling of wheeled vehicles, etc. A 
list of priority measures for the organization and conducting of monitoring of the atmosphere condition in accordance 
with European practices, in particular to ensure the implementation of joint monitoring programs of the cross-border 
atmosphere pollution observance over long distances is given. It is concluded that the implementation of norms and 
standards of environmental law in practice of economic activity, in particular, on the level of technological processes is 
the most difficult task of harmonization of national environmental practices on the protection of atmosphere in compliance 
with EU standards. This will require the development of programs of transition of individual sectors and industries 
to the new standards of eco-safe activities, the implementation of enhanced monitoring practices and improvement of 
environmental control systems and strengthening of public oversight as part of it. These mechanisms are proposed to 
primarily test in the cross-border regions, which have common with the countries of the European Union mission to 
protect the natural environment, as well as fall under the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution.

Keywords: atmosphere, environmental safety of the atmosphere, mechanisms of regulation, European integration, 
cross-border region, cross-border pollution, monitoring of the atmosphere quality.
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