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Зауваження до проєкту наказу  «Про внесення змін  

до деяких Технологічних нормативів  

допустимих викидів забруднюючих речовин» 

  

ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» розглянула проєкт наказу  Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення змін до деяких 

Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин» (далі - Проєкт) та 

надає свої зауваження.  

Зазначений Проєкт розроблений на виконання пункту 123 Державної програми 

стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 

обмежувальними заходами щодо запобігання виникнення і поширенню Covid-19, на 2020-

2022 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року  №534). 

Проєкт передбачає продовження на 1 рік поточних термінів технологічних нормативів 

допустимих викидів (далі - Технологічні нормативи) для  випалювання та агломерації 

металевої руди, коксових печей. 

Слід зазначити, що поточні терміни Технологічних нормативів для випалювання та 

агломерації металевої руди були затвердженні 21.12.2012 року, для коксових печей у 

30.05.2014 , тобто для їх реалізації було 8 та 6,5 років відповідно. 

Тому відтермінування, визначене Проєктом, є недоцільним, оскільки промислові 

підприємства мали достатньо часу для реалізації поточних Технологічних нормативів.  

Крім цього розділ 8 “Прогноз результатів” Пояснювальної записки у таблиці містить 

пояснення очікуваного результату для громадськості - це створення сприятливих умов для 

суб’єктів господарювання коксохімічної та агломераційної галузей щодо зниження викидів, 

шляхом відтермінування на 3 роки введення в дію більш жорстких нормативів допустимих 

викидів. Такі строки протирічать Проєкту. 

Також цей розділ Пояснювальної записки стверджує, що Проєкт матиме позитивний 

вплив на громадське здоров’я та  довкілля. Це не відповідає дійсності. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна посідає 15 місце у світі за 

рівнем смертності від хвороб, спричинених забрудненням повітря.  У 2020 році Україна 

опинилась на 8 місці в Європі за рівнем забруднення повітря1. 

Існує ряд наукових досліджень, які підтверджують зв’язок між забрудненням повітря 

та рівнем смертності від хвороби Covid-192. Тому продовження Технологічних термінів не 

 
1 https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/16/7286775/ 
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матиме позитивний вплив на громадське здоров’я та не сприятиме подоланню наслідків 

пандемії. 

З огляду на викладене, ГО Екодія проти продовження термінів для Технологічних 

нормативів та наполягає на поточній редакції наказів Міністерства екології та 

природних ресурсів: 

• від 21 грудня 2012 року № 671 «Про затвердження Технологічних нормативів 

допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для 

випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 3/22535; 
• від 29 вересня 2009 року № 507 (у редакції наказу Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 30 травня 2014 року № 184) «Про затвердження 

Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин для 

коксових печей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 

року за № 662/25439. 
 

Крім цього, зважаючи на те, що з 01 січня 2021 року технологічні нормативи допустимих 

викидів суспедованих твердих частинок, діоксиду сірки, оксидів азоту, оксиду вуглецю не 

повинні перевищувати значень Технологічних нормативів, затверджених вищевказаними 

наказами, просимо надати роз’яснення щодо того яким чином  регулюється діяльність 

коксохімічних підприємствах галузі чорної металургії, металургійних та гірничо-

збагачувальних підприємствах, що мають у своєму складі виробництво агломерату з 01 

січня 2021 року. 
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