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Про надання інформації

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло 

запит на отримання публічної інформації від 16.10.2020 щодо порядку 

розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря  та 

інформує.
Директивою № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше 

повітря для Європи та Директивою № 2004/107/ЄC про миш’як, кадмій, ртуть, 
нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі (далі – 

Директиви) передбачено впровадження системи державного моніторингу якості 
атмосферного повітря задля регулювання його якості відповідно до принципів 

законодавства ЄС. На виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом 

України від 16.09.2014 № 1678-VII, в частині імплементації вимог 
вищезазначених Директив та Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 
що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106, 

було розроблено та прийнято постанову Кабінетів Міністрів України від 

14.08.2019 № 827, якою затверджено Порядок здійснення державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря (далі – Порядок).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади» Міністерство енергетики та захисту довкілля України 

перейменовано на Міністерство енергетики України та утворено Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України. Згідно з Положенням про 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 614 «Деякі питання 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів» Міндовкілля забезпечує 
нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-
правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, 
передбачених законом, у сфері охорони атмосферного повітря з питань, зокрема 

розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря.
Відповідно до вимог Порядку новоствореним Міндовкіллям забезпечується 

загальна координація та організація моніторингу атмосферного повітря. 
Зокрема, на сьогодні, опрацьовується питання щодо відповідних нормативно-
правових актів необхідних для реалізації положень Порядку, у тому числі в 

частині залучення технічної допомоги та експертів країн ЄС для розроблення 

документів, що базуватимуться на європейських стандартах з врахуванням 

національних особливостей. Зокрема, опрацьовується питання Порядку 

розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря, 
який буде передбачати, якщо в певних зонах чи агломераціях рівні 
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі перевищують одну з 
граничних величин чи один із цільовий показник, а також межу похибки в 

кожному випадку, орган якості атмосферного повітря розробляє плани 

поліпшення якості атмосферного повітря, щодо якості повітря для відповідної 
зони чи агломерації з метою досягнення відповідних граничних величин чи 

цільових показників. 

Плани поліпшення якості атмосферного повітря мають розробляти органи 

управління якістю атмосферного повітря, якщо в певній зоні чи агломерації рівні 
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі перевищують одну з 
граничних величин чи один із цільових показників, а також межу похибки в 

кожному випадку, орган якості атмосферного повітря розробляє плани 

поліпшення якості атмосферного повітря, щодо якості повітря для відповідної 
зони чи агломерації з метою досягнення відповідних граничних величин чи 

цільових показників. Процедура опрацювання та терміни затвердження планів 

поліпшення якості атмосферного повітря будуть визначатись у Порядку 

розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря.
Після погодження проєкту акта із заінтересованими органами влади, 

міністерство забезпечить подання на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України. 
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