Орган управління якістю атмосферного повітря
_____________________ зони або агломерації
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Адреса, індекс

__________________________________
ПІБ
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Адреса, індекс

Відповідно до пункту 16 Порядку здійснення державного моніторингу в галухі охорони
атмосферного повітря, затвердженого постановою КМУ від 14 серпня 2019 року
№
827 “Про деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря” передбачено розроблення та затвердження планів поліпшення
якості атмосферного повітря для зон та агломерацій ( далі - Планів).
З огляду на важливість залучення громадськості до формування Планів, пропоную
включити такі заходи до проєкту Плану (перелік залежить від існуючих джерел
забруднення повітря і конкретної ситуації в місті):
•

Контроль 24\7 викидів на ___________ підприємстві та їх мінімізація шляхом
модернізації, встановлення фільтрів

(Місцева влада зможе оперативно реагувати на небезпечні для здоров’я людей
викиди забруднюючих речовин, мешканці матимуть постійний доступ до
інформації про кількість викидів у повітря. Модернізація зменшить кількість
викидів).
•

Перехід на відновлювані джерела енергії

( Особливо актуально, якщо ви живете поблизу вугільної електростанції.

•

Збільшення кількості захисних зелених насаджень в місцях найбільшого
транспортного навантаження

(Дозволить зменшити вплив викидів та шуму від транспорту у разі значної
кількості автівок у вашому місті)
•
•
•
•
•
•

Збільшення кількості громадського електротранспорту на маршрутах,
покращення розгалуженості маршрутів та смуг громадського транспорту
Обмеження використання автотранспорту на двигунах внутрішнього згоряння
Будівництво інфраструктури для мікромобільності та велотранспорту
Департаменту транспортної інфраструктури разом з експертами з
містопланування долучатись до розробки планів.
На прикладі Лондона створити в центрі міста зону низьких викидів та з часом
розширювати її межі.
Запровадити міський день без авто

(Вплине на зменшення використання приватних авто та викидів від них)
•
•

Проведення дослідження впливу забруднення повітря на здоров’я мешканців
Регіональним центрам Громадського здоров’я активно висвітлювати на
місцевому рівні проблему забруднення повітря та вплив на здоров’я людини

(Населення буде більш обізнане про наслідки забрудненого повітря)
•

Запровадження системи збору, утилізації опалого листя та проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про шкоду його
спалювання

(Дозволить уникнути неконтрольовані пожежі, зменшення популяції диких
тварин, забрудненню повітря)

