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1  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#n114  
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0635-21#Text  
 3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_950#top    
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_950#top 
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5 https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/14/636000/
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6 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf 
7 https://www.shmu.sk/en/?page=1793  
8 https://www.shmu.sk/en/?page=1  

9 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf  
10 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf  
11 https://www.enviroportal.sk/ovzdusie/zlepsenie-kvality-ovzdusia 
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12 https://www.enviroportal.sk/ovzdusie/zlepsenie-kvality-ovzdusia  
13 https://www.enviroportal.sk/uploads/files/Dokumenty/PZKO-Kosice.pdf 

АГЛОМЕРАЦІЇ ТА ЗОНИ СЛОВАЧЧИНИ

Жилінський край  
зона

Нітранський 
край  
зона

Тренчинський 
край  
зона

Банськобистрицький 
край  
зона

Пряшівський край 
зона

Братиславський 
край  
зона

Трнавський 
край  
зона Кошицький край  

зона

Братислава 
агломерація

Кошице 
агломерація
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РІЧНІ ДАНІ ТЧ 2,5 ТА ТЧ 10 МКГ/М3 В КОШИЦЬКІЙ АГЛОМЕРАЦІЇ НА ТРЬОХ СТРАНЦІЯХ ТАКІ14

Станція 2010 2011 2010 2011

ТЧ 2,5 ТЧ 10

Кошице, вул. Штефанікова 21,6 27,7 36,2 39,2

Кошице, вул. Амурська 20,9 25,9 25,2 34,2

С. Велька іда, вул. Летна 23,9 30,8 46,7 44,6

Станція ТЧ 2,5 ТЧ 10

Кошице, вул. Штефанікова 20 33

Кошице, вул. Амурська 15 34

с. Велька Іда, вул. Летна 24 38

14  https://www.enviroportal.sk/uploads/files/Dokumenty/PZKO-Kosice.pdf  
15 https://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/SHMU_Sprava_o_kvalite_ovzdusia_SR_2018_v2.pdf 
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16 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf    
17 https://www.iamat.org/country/slovakia/risk/air-pollution  
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2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SO2 134,71 92,48 72,80 72,24 61,79 56,97 48,63 71,42

NO2 115,36 108,22 94,69 90,61 86,73 87,40 89,04 86,21

CO 307,69 277,14 226,17 232,32 227,97 224,08 230,92 230,60

ТЧ 10 40,67 46,13 34,34 36,24 36,51 36,81 35,95 37,28

ТЧ 2.5 28,73 37,42 27,32 29,28 29,43 29,90 28,75 30,08

НМЛОС 115,71 104,87 99,74 100,95 91,87 85,80 81,39 89,30

NH3 40,23 34,31 29,88 28,00 29,19 29,40 30,44 30,36

ЗАГАЛЬНА ТАБЛИЦЯ ОСНОВНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 23

18 https://www.enviroportal.sk/uploads/report/7023.pdf 
19 https://www.enviroportal.sk/uploads/report/7023.pdf  
20 https://ec.europa.eu/info/news/clean-air-dialogue-between-commission-and-slovakia-promotes-actions-cleaner-air-2018-apr-26_en
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21 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_sk_en.pdf  
22 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_sk_en.pdf  
23 https://www.minv.sk/?ciastka-1-vydana-28-2-2013 

24 https://www.minzp.sk/files/vestniky/vestnik-2013-1.pdf 



16

25 https://www.minzp.sk/files/vestniky/vestnik-2013-1.pdf
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26 https://airly.org/pl/najbardziej-zanieczyszczone-miasta-swiata-smogowi-liderzy/  
27 https://brzeszcze.pl/wpliki/projekt-pop2020-zalacznik-1-program-pdf_9821_3039.pdf  
28 https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow/zyj-zdrowiej,zanieczyszczenie-powietrza-zagrozeniem-dla-
zdrowia,artykul,74697652.html  
29 Основним правовим актом, що регулює якість повітря, є Закон про охорону навколишнього середовища від 27 квітня 
2001 року та Постанова Міністра довкілля про рівні деяких речовин від 2019 року, Постанова Міністра довкілля про 
оцінку рівнів речовин у повітрі від 2018 року, Постанова Міністра довкілля щодо зон, де проводяться оцінки якості 
повітря від 2012 року, Постанова Міністра довкілля про сферу та спосіб надання інформації про забруднення повітря 
від 2018 року та Закон про внесення змін до Закону про інспекцію з охорони довкілля та деяких інших актів. 
http://epl.org.ua/announces/monitoryng-yakosti-povitrya-u-respublitsi-polshha/?fbclid=IwAR3dNWNrgl3h7ge6V9L7do2r5
PB38_smIQEP3tuiuOJM3iBrClaYJrBtKzU#sdfootnote3sym 
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30 https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6/publications/  
31 http://epl.org.ua/announces/monitoryng-yakosti-povitrya-u-respublitsi-polshha/?fbclid=IwAR3dNWNrgl3h7ge6V9L7do2r5
PB38_smIQEP3tuiuOJM3iBrClaYJrBtKzU  
32 https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1163  
33 Воєводство налічує 5 субрегіонів, 19 повітів. Серед 182 громад - 14 міських, 47 місько-сільських, 121 сільських.  
У воєводстві налічується 62 міста, у тому числі 3 з повітовими правами (Краків з населенням 774 839 осіб, далі йде 
Тарнув - 107 954 особи та Новий Сонч - 80 561 особа). Згідно з даними Центрального статистичного управління 
за 2019 рік загальна кількість населення Малопольського воєводства становить 3 404 900 громадян, що складає 
приблизно 9% від усього населення країни. Щільність населення залишається на рівні 223,4 особи/км2, коли середній 
показник по країні 123 осіб/км2, це другий  результат у країні після Сілезького воєводства. 
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34 https://brzeszcze.pl/wpliki/projekt-pop2020-zalacznik-1-program-pdf_9821_3039.pdf 
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35 https://brzeszcze.pl/wpliki/projekt-pop2020-zalacznik-1-program-pdf_9821_3039.pdf
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36  https://brzeszcze.pl/wpliki/projekt-pop2020-zalacznik-1-program-pdf_9821_3039.pdf 
37 https://brzeszcze.pl/wpliki/projekt-pop2020-zalacznik-1-program-pdf_9821_3039.pdf  
38 Найвища концентрація пилу ЗЧ 2,5 спостерігалася у Кракові на станції на алеї Красінський (39 мкг/м3), і найнижчий 
на станції в Тшебіні (24 мкг/м3).  
Середньорічна концентрація ТЧ 2,5 зафіксовані в Тарнуві - 24,8 мкг/м3), Тшебіні - 24 мкг/м3 та в Закопане 24,4 мкг/ м3, 
не перевищує стандарт, що застосовується у 2018 році - 25 мкг/м3  
39 https://brzeszcze.pl/wpliki/projekt-pop2020-zalacznik-1-program-pdf_9821_3039.pdf 
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Територія Pm 10  
[mg / рік]

пил PM 2,5 
[Mg / рік]

бензо(а)
пірен  

[Mg / рік]

діоксид 
азоту  

[Mg/rok]

Краківська агломерація 1 058,51 875,15 0,282 6 366,75

Тарнув 723,81 612,81 0,265 5 870,09

Малопольська зона 30 850,92 26 743,73 13,645 41 010,46

ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРЯ 2018 РОКУ40

40 https://brzeszcze.pl/wpliki/projekt-pop2020-zalacznik-1-program-pdf_9821_3039.pdf  
41 https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1163  
42 https://brzeszcze.pl/wpliki/projekt-pop2020-zalacznik-1-program-pdf_9821_3039.pdf  
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43 https://www.motocykl-online.pl/newsy/Strefy-czystego-transportu-w-Polsce-Gdzie-i-kiedy-powstana-kto-bedzie-mogl-
wjechac-MIASTA,14968,1  
44 https://www.transport-publiczny.pl/mobile/martwe-strefy-czystego-transportu-ministerstwo-wycofuje-si-ze-zmian-69563.html 
45 Історична частина Кракова, що входить до Старого міста 
46 https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1389983,miasta-moga-tworzyc-strefy-czystego-transportu.html  
47  https://wyborcza.pl/7,177851,27330769,rzad-rezygnuje-z-czystego-powietrza-w-miastach-trudno-to-zrozumiec.
html?disableRedirects=true
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48  https://www.brzesko.pl/media/assets/rozne/plan-dzialan-krotkoterminowych.pdf  
49 https://www.brzesko.pl/media/assets/rozne/plan-dzialan-krotkoterminowych.pdf
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48  http://powietrz.malopolska.pl/prognez/ 



26

ІТАЛІЯ
Директиви про якість повітря (2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС) були запрова-
джені в Італії влітку 2010 року. Згідно з новим національним законодав-
ством про якість повітря, регіони й автономні провінції відповідальні за 
моніторинг якості повітря, підготовку програм і планів якості повітря51. 

На національному рівні координує роботу та проводить дослідження якос-
ті повітря Національний інститут охорони навколишнього середовища Італії 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Він входить у ство-
рену національну систему охорони навколишнього середовища, надає тех-
нічні вказівки та координує роботу регіональних природоохоронних органів.

Станції моніторингу якості повітря встановлюють різні типи суб’єктів, 
серед яких агенції з охорони навколишнього середовища, місце-
ва влада та енергетичні компанії у великих промислових районах.  

 

У 2013-2014 роках Сицилія повідомила про 47 моніторингових станцій. 
Однак з 2015 року ця кількість скоротилася до 35 станцій для збору й пере-
дачі даних, які використовувалися регіональним агентством для охорони 
навколишнього середовища. Попередні станції були створені місцевою вла-
дою і спиралися на старі закони й вимоги, тож була потреба у встановлен-
ні нових станцій, які б моніторили більше забруднюючих речовин. Існуюча 
мережа моніторингу, наприклад, містила велику кількість станцій у зонах 
руху та недостатню кількість міських та приміських фонових станцій52.

51 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf  
52 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf

АГЛОМЕРАЦІЇ ТА ЗОНИ ІТАЛІЇ

агломерація 
Мессіни  

Населення > 250 тис.

агломерація 
Палермо 

м. Палермо + 
навколишні громади 
Населення > 800 тис. 

Сицилія

Адміністративний поділ Італії 
складається з 19 регіонів  
та 2 автономних  провінцій.

Територія Італії поділена 
на 21 агломерацію та 81 зону 
для оцінки якості повітря.

Сицилія – найбільша область 
в Італії. Для впровадження 
директиви Сицилія була 
поділена на 3 агломерації 
та 2 зони

агломерація 
Катанії  

м. Катанія +  
10 навколишніх громад  
Населення > 250 тис.

Зона І  
промислових зон 

Налічує 31 громаду, великі 
фабрики і нафтопереробні 

заводи, електростанції 
та цементні печі

Зона ІІ  
промислових  

зон

Дані щодо населення 
станом на 2016 рік
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Для вирішення цих питань регіональне агентство з охорони навколиш-
нього середовища разом з регіональним урядом підготували програму 
покращення регіональної мережі якості повітря. Проект, розроблений у 
2014 році, передбачав загалом 54 станції в регіональній мережі. З них 38 
діяли у 2015 році, 3 з яких не працювали в мережі. З 35 діючих станцій 
регіональне агентство охорони навколишнього середовища управляло 8 
станціями, органи місцевого самоврядування працювали на 24, а електро-
енергетична компанія експлуатувала 3 станції (однак ці три не передавали 
дані безпосередньо в регіональному мережу).

Програма передбачала встановлення  нових станцій, у тому числі 2 для 
регіонального моніторингу, оновлення існуючих станцій для моніторингу 
додаткових забруднюючих речовин, перестановка кількох станцій для кра-
щого задоволення вимог, модернізація системи збору та передачі даних 
від станцій моніторингу, пов'язуючи їх у загальній мережі. 

Частково для усунення прогалин у даних моніторингу, у 2018 році природо-
охоронні органи уклали договір з компанією, яку обрали на відкритому тен-
дері, про оцінку якості повітря шляхом моделювання рівнів забруднюючих 
речовин, які не були повністю відстежені протягом 2015-2017 років. Моде-
лювання якості повітря зазначених років доступні на платформі Infoaria. 
Загальна вартість послуг компанії - 48 тис євро53. 

Національний інститут охорони навколишнього середовища Італії повідо-
мляв про перевищення граничних значень NO2 у 2016 та 2017 роках у всіх 
3 агломераціях  Сицилії та 2 промислових зонах. Добові граничні значення 
для ТЧ 10 були перевищені в 2016 році в Палермо. Показники озону були 
перевищені на станціях моніторингу в трьох містах Сицилії: Катанії, Енні 
та Трапані.

По всій території Сицилії трафік є джерелом 55% викидів оксиду азоту (NO2) 
та 10% викидів зважених часток (ТЧ 10 та ТЧ 2,5). Майже 80% викидів на 
автомобільний транспорт надходять від дизельних автомобілів. Сільське 
господарство є джерелом 82% викидів аміаку. Інші та природні джерела 
приносять близько 60% викидів ТЧ 10 та ТЧ 2,5 -  це лісові пожежі, вулкан 
Етна та меншою мірою пил із Сахари. Серед основних джерел ТЧ 10 та 
ТЧ 2,5 - спалювання деревини в побуті, переважно в котлах. Близько 70% 
викидів SOх (оксид сірки) надходить від морського порту Палермо54.

Згідно з законодавством регіони та автономні провінції повинні підготува-
ти плани якості повітря, якщо рівні одного або декількох забруднюючих 
речовин серед регульованих перевищують відповідне граничне або цільо-
ве значення. До таких речовин відносяться діоксид сірки, діоксид азоту, 
бензол, окис вуглецю, свинець, ТЧ 10 та ТЧ 2,5. 

53 https://www.arpa.sicilia.it/servizio-di-applicazione-modellistica-annuale-e-meteo-e-di-qualita-dellaria-per-gli-anni-2015-2016-
2017-al-fine-della-implementazione-della-piattaforma-infoaria/  
54 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf
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На Сицилії регіональний уряд схвалив програму якості повітря в липні 
2018 року, підготовлену регіональним агентством з питань охорони навко-
лишнього середовища. Вона базується на моделюванні трьох сценаріїв до 
2027 року. 

Програма якості повітря Сицилії визначає 25 заходів, які необхідно вжити, 
аби виправити ситуацію. Зазначається, що реалізація цих заходів потре-
буватиме прийняття рішень та дій регіональними та місцевими органами 
влади.

Серед основних заходів щодо скорочення викидів є наступні.

1. Скорочення обсягів перевезень у найбільших містах острова - 
Палермо, Катанії, Мессіні та Сіракузах. Скорочення на 40% до 
2022 року та скорочення на 60% до 2027 року. Регулювати цей процес 
повинна місцева влада.

2. Застосування нижчих меж викидів у дозволах нафтопереробних 
заводів, хімічних та цементних заводів. Вжити заходи мають 
національна та регіональна влади.  

3. Регіональна влада має врегулювати дії щодо приєднання до 
електромережі кораблів, які причалили в порти Палермо, Катанії 
та Августа.

4. Регіональний уряд повинен запобігати лісовим пожежам (до макс. 
2000 га/рік до 2027 року)

5. Підвищити обізнаність населення щодо заміни традиційного опалення 
сучасними системами. Збільшення сучасних систем на 5% у 2022 році 
та 10% у 2027 році. За цю роботу відповідальний регіональний уряд.  

6. Відмова від дизельного транспорту, в тому числі громадського. 
За цю ділянку роботи відповідальний регіональний уряд. 

7. Передбачається, що громади збільшать території зелених зон на 20% 
.



29

НІМЕЧЧИНА
Якість повітря в Німеччині викликає занепокоєння серед своїх громадян 
і європейських інституцій. За оцінками Європейського агентства з навко-
лишнього середовища у 2015 році близько 62 тис передчасних смертей 
можуть бути пов’язані з високими концентраціями ТЧ 2,5, 2014 - 66 тис та 
2013 - 73 тис. А 2015 року - 13 тис смертей можуть бути пов’язані через 
NO2, 3 тис - внаслідок концентрацій озону. Протягом 2013-2015 років кіль-
кість передчасних смертей через NO2 не зменшилася. 

Німеччина ввела систему моніторингу якості повітря по зонах та агломе-
раціях в 2002 році. І до 2008 року зонування переглядалося майже щоріч-
но через перевищення допустимих  норм регульованих речовин. Це при-
звело до постійно змінюючої структури управління якістю повітря. Проте з 
2008 року процедуру було змінено і тепер для всіх регульованих речовин 
територія поділена на стабільні зони та агломерації. Межі зон моніторингу 
якістю повітря базуются на адміністративному поділі55. 

Німецьким агентством з навколишнього середовища (Umweltbundesamt, 
UBA) вимірюється якість повітря на більш ніж 650 станціях моніторингу 
по всій Німеччині56. Агентство веде перелік місцевих програм якості пові-
тря у Німеччині. Ці програми мають бути складені федеральними землями 
або уповноваженими ними органами, у деяких випадках міськими органа-
ми або регіональними урядами у великих федеральних землях, таких як 
Баварія та Північний Рейн-Вестфалія. 

Налічується 158 міст із планами якості повітря та є інформація про зони 
низьких викидів (Low Emission Zone, LEZ) для 76 міст. Існують як плани 
якості повітря, так і комбіновані плани якості повітря та короткострокові 
плани дій. Деякі з великих міст мають окремі плани щодо міських районів. 

Землі Німеччини співпрацюють у форматі круглих столів, щоб узгодити 
процедури вимірювання регульованих речовин у повітрі. 

Берлін є однією з 36 агломерацій Німеччини. За офіційними даними тут 
проживає 3,7 млн населення. Берлінська мережа моніторингу якості повітря 
(BLUME) функціонує з 1975 року. Зараз вона включає 16 стаціонарних стан-
цій з безперервними автоматичними вимірами з різною кількістю приладів 
для NOx/NO2 - 16 станцій, ТЧ 10 - 11, озон - 7, бензол - 3, SO2 - 2 та CO - 2. 

ТЧ 2,5 вимірюється гравіметрично на 1 станції трафіку та 3 міських фоно-
вих станціях. Бензо(а)пірен та важкі метали вимірюються 6 станціях. Існує 
також 1 метеорологічна станція та 1 мобільна станція - “вимірювання сти-
рання шин”. 

55 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf  
56 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/190329_uba_hg_luftqualitaet_engl_bf.pdf 
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На завантажених дорогах є 6 станцій руху, 5 - внутрішньо міських фоно-
вих станцій (житлові та комерційні райони) та 5 приміських фонових стан-
цій. Дані з автоматичних станцій доступні в онлайн-службі інформації про 
якість повітря в Берліні57. 

Вплив  ТЧ 10 на здоров'я в 4-5 разів вищий, ніж від NO2, але тільки місто 
Штутгарт має перевищення для ТЧ 10, тоді як майже половина придорож-
ніх станцій моніторингу Німеччини показують перевищення NO2. 

Відсоток станцій з високими показниками цілодобового граничного зна-
чення ТЧ 10 у Німеччині упродовж 2005 по 2017 років коливалися на стан-
ціях міського трафіку. Добове граничне значення для ТЧ 10 становить 
50 мкг/ м3, яке не повинно перевищуватися більше 35 разів за календарний 
рік. Допустиме річне граничне значення становить 40 мкг/м3.  У приміській 
та сільській місцевості, як зазначає Німецьке агентство з навколишнього 
середовища - немає жодних порушень58. 

Берлінська мережа моніторингу також включає близько 30 компактних і 
недорогих придорожніх датчиків для сажі, що функціонують з 1997 року. 
Датчики для NO2 знаходяться на цих 30 місцях, використовуючи двотиж-
невий період вибірки протягом усього року. Через затримку лабораторної 
обробки більшість даних публікуються лише у щорічних звітах. 

Актуальна програма якості повітря в Берліні охоплює 2018-2025 роки. За 
цією програмою мають бути вжиті заходи щодо транспорту, включені до 
Берлінського закону про мобільність від 5 липня 2018 року. Йдеться про 
чисті види транспорту, якими можна користуватися в місті. 

Управління якості повітря в Берліні адмініструє той самий відділ, який 
займається плануванням руху, управлінням шуму та кліматичною політи-
кою. Це значно полегшує планування та управління дорожнім рухом. 

Ці заходи включають програми заохочення користування громадським 
транспортом, ліквідацію автомобілів з великим пробігом та заміни їх на 
екологічні альтернативи. Серед запланованого - просування велосипедів 
та загальнодержавна програма фінансування для електромобільності.

В Берліні є 2 зони з низьким рівнем викидів автомобілів. З 1 січня 2010 
року це працює за мінімальним стандартом: Дизель Євро 4 , Бензин Євро 
1 -  наклейка зеленого кольору. У липні 2019 року міська влада Берліна 
прийняла рішення про створення зони з низьким рівнем викидів Євро 6 на 
8 вулицях59. 

У червні 2021 року якість повітря в Берліні покращилася. Зона з низьким рівнем 
викидів євро 6 більше не діє на 4 з 8 вулиць. Очікується, що 4 вулиці, які все 

57 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf    
58 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf  
59 https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/germany-mainmenu-61/berlin
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ще постраждали, скоро матимуть позитивні показники. Це означає, що в обіг 
допускаються лише транспортні засоби, що відповідають стандарту Євро 6.

У німецьких зонах з низьким рівнем викидів наклейка на лобовому склі є 
обов'язковими.  Вони дійсні для всіх зон з низькими викидами в Німеччині. 
Щоб придбати наклейку, потрібно підтвердити стандарт викидів, зазначе-
ний у німецьких документах на автомобіль. 

Наклейки продає організація, яка займається реєстрацією транспортних 
засобів та міська влада. Право продавати наклейки мають також органі-
зації, які проводять випробування транспортних засобів, такі як TÜV та 
DEKRA. В офісах наклейка коштує 5 євро, а якщо купувати її через інтер-
нет, то вартість буде вищою. 

Міська влада Берліна продає наклейки в Інтернеті (англійською чи німець-
кою) за 6 євро. TÜV-SÜD пропонує наклейки за 15 євро німецькою, чеською, 
французькою, англійською, італійською, польською та турецькою мовами. 
TÜV-NORD продає наклейку за 9,90 євро, якщо автомобіль зареєстрова-
ний у Німеччині, а якщо не зареєстроване авто в Німеччині - 17,50 євро60.

Дані щодо якості повітря Берліна публікуються на сайті Атласу61. Однак 
уніфікованого підходу до оприлюднення даних щодо регульованих речо-
вин в повітрі регіони Німеччини не мають. 

Упродовж 2014-2020 років в Німеччині діяли програми Європейського 
фонду регіонального розвитку, які стосувалися якості повітря. Їхня загаль-
на вартість становить 92,3 млн євро. 

60 https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/germany-mainmenu-61/berlin  
61 https://www.berlin.de/umweltatlas/ 
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ШВЕЦІЯ 
Швеція здійснювала моніторинг якості повітря до імплементації Дирек-
тив ЄС. Проте ці впровадження допомогли стандартизувати вимірювання 
якості повітря в країні й акцентували увагу на ТЧ та на вимірюванні викидів 
від пересувних джерел забруднення повітря.

Головні документи з моніторингу якості повітря в Швеції -  Екологічний 
кодекс від 1998, Постанова про якість повітря прийнята 2010 року та Поло-
ження Шведського агентства з охорони навколишнього середовища про 
контроль якості повітря - 2016. А також Шведське екологічне агентство 
опублікувало "Посібник з якості повітря" (Luftguiden)62. 

Швеція має різноманітний рельєф та клімат, які впливають на концентра-
цію та розсіювання забруднюючих речовин  в різних регіонах. Основними 
забруднюючими  атмосферного повітря є NO2 та ТЧ 10, які викидає тран-
спорт, міжнародне судноплавство та промисловість63.

Згідно з законодавством у Швеції слідкують за якістю повітря на національно-
му, регіональному та місцевому рівнях. На національному рівні Швед-
ське агентство з охорони навколишнього середовища (Swedish Environmental 
Protection Agency, EPA) відповідає за збір даних про якість повітря, передає їх 
до ЄС та забезпечує доступність інформації для громадськості. 

На регіональному рівні адміністрації округу здійснюють моніторинг 
концентрації забруднюючих речовин у повітрі та атмосферних опадів у 
сільській місцевостіщ. Цей моніторинг має на меті реалізувати екологічні 
цілі Швеції, зокрема чисте повітря, тільки природне підкислення та  евтро-
фікацію (природне старіння водойми).

Моніторинг у містах є обов’язком місцевої влади (муніципаліте-
тів). Відповідно до швецького законодавства кожен муніципалітет має забез-
печити моніторинг якості повітря шляхом вимірювання, моделювання або 
об’єктивних спостережень у міських районах. Муніципалітети можуть об’єднати 
зусилля, щоб створити сфери співпраці. Коли відбувається така співпраця, то 
вони спільно визначають спільну програму координації для моніторингу стандар-
тів якості повітря та програму контролю та забезпечення потрібних показників.

У 1980-х у Швеції утворилося 12 асоціацій, які займаються моні-
торингом якості повітря. Вони складаються з державних установ, міс-
цевої влади та приватних компаній. Ці асоціації були створені, аби виріши-
ти питання підкислення, яке пов'язане з забрудненням повітря. Асоціації 
досі беруть участь в моніторингу якості повітря на місцях. Важливою є їхня 
робота у інвентаризації джерел забруднення повітря.

62 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf  
63  https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf 
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Кожен муніципалітет повинен перевіряти у міських районах, які рівні NOx, 
SOx, CO, ТЧ 10, ТЧ 2.5, BaP, As, Cd, Ni, Pb в межах встановлених рівнів. 
З іншого боку, Шведське агентство з охорони навколишнього середовища 
Швеції відповідає за моніторинг таких забруднювачів, як ТЧ 10, ТЧ 2,5, 
оксид азоту, діоксид сірки та приземний озон.

 

Зонування Швеції для моніторингу якості повітря не збігається з адміністра-
тивним поділом країни. Агломерації охоплюють декілька регіонів країни.

Речовина Де? Хто відповідальний?

Оксид азоту  
Nitrogen dioxide NO2

дорожня/міська території муніципалітети

Nitrogen oxides NO регіональна сільська 
місцевість

Шведське агентство  
з охорони навколишнього 
середовища

Діоксид сірки дорожня/міська територіЇ муніципалітети

Діоксид сірки регіональна сільська 
місцевість

Шведське агентство  
з охорони навколишнього 
середовища

СО дорожня/міська території муніципалітети

Озон міста/передмістя/сільська 
місцевість/регіони

Шведське агентство  
з охорони навколишнього 
середовища

Бензен дорожня/міська території муніципалітети

ТЧ 10 дорожня/міська території муніципалітети

ТЧ 2.5 міські території муніципалітети

ТЧ 2.5 міські території
Шведське агентство  
з охорони навколишнього 
середовища

Бензопірен дорожня/міська території муніципалітети

Арсен дорожня/міська території муніципалітети

Кадмій дорожня/міська території муніципалітети

Нікель дорожня/міська території муніципалітети

Свинець дорожня/міська території муніципалітети
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Кількість необхідних вимірювальних точок визначено у національному 
законодавстві. Безперервні вимірювання проводяться для концентрацій, 
що перевищують нижній поріг оцінки та з певною кількістю мешканців. 

Національне законодавство також передбачає, що безперервні вимірю-
вання повинні проводитися, як правило, кожним муніципалітетом, який 
перевищує нижній поріг. Однак громади можуть утворювати спільні облас-
ті, які дозволяють їм мати точки вибірки, що охоплюють більше ніж одну 
громаду, таким чином неявно скорочуючи кількість пунктів відбору проб.

У разі перевищення якогось забруднювача повітря місцева влада інфор-
мує Шведське агентство з охорони навколишнього середовища. А воно 
приймає рішення чи є необхідність створювати план якості повітря. Якщо 
такий план потрібен, то його розроблення координує адміністрація округу 
та місцева влада (можливо кілька громад). Місцеві органи влади несуть 
відповідальність за координацію заходів, включених у плані дій. Плани 
якості повітря переглядаються в міру необхідності та приймаються кожні 
шість років. План дій повинен включати інформацію про погодні умови, 
характер та походження забруднення. А також аналіз заходів, які вживали-
ся для запобігання та постійні заходи, які проводяться для спостереження. 
Програма дій обов’язково є публічною.   

Для ефективного виконання плану дій необхідна співпраця органів місце-
вої влади з центральною владою. Як показала практика зони Гетебор-
гу (друге за величиною місто в Швеції, його населення складає близько 
600 тис людей) план дій не виконується в повному обсязі, оскільки при-

АГЛОМЕРАЦІЇ ТА ЗОНИ ШВЕЦІЇ

Північна Швеція  
агломерація

Мальме  
зона

Південна Швеція   
агломерація

Середня Швеція 
агломерація

Гетеборг  
зона

Стокгольм  
зона
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йняття змін до законів це довгий процес. В цей план були включені заходи, 
які передбачали дії уряду на національному рівні, приміром, заходи щодо 
подолання забруднення від  державних доріг та портів. Наступний план 
2017 року передбачав зміни до законів і дій органів влади національно-
го рівня, над ним працювали адміністративна влада округу, муніципальна 
асоціація Гетеборзький округу, транспортна адміністрація. Однак, зако-
нодавчі зміни відбуваються повільно. І порт й досі залишається більшим 
забрудником, аніж автомобілі64.  

Для міста Геттеборг застосовується система TAPM для дослідження якості 
міського повітря та сценаріїв у прибережних міських районах. TAPM склада-
ється з метеорологічної складової і компоненту якості повітря65. До цілей акту-
ального плану Гетеборга щодо зменшення показника діоксиду азоту зазначе-
ні такі цілі: скорочення обсягів перевезень та викидів на міських та державних 
дорогах, скорочення викидів з вантажних автомобілів, громадського транспор-
ту, паромів та індивідуального транспорту. Популяризація екологічних видів 
транспорту66. В плані зазначено, що стандарт якості довкілля буде виконано 
до 2025 року, з умовою внесення змін до законів у 2020 році67. 

Муніципалітети повинні надавати інформацію про будь-які перевищення 
рівнів стандартів якості повітря щодо SO2 та NO2, інформацію про дії, які 
муніципалітети вживають щодо таких перевищень та потенційних наслід-
ків для здоров’я. Законодавство вимагає оновлення інформації про пере-
вищення - щодня для концентрацій NO2, SO2, CO, ТЧ 10, ТЧ 2,5. Інформа-
цію про BaP, As, Cd, Ni потрібно оновлювати щонайменше кожні 12 місяців. 
Для бензолу та Pb законодавство вимагає, щоб інформація надавалася у 
середньому за останні 12 місяців та оновлювалася кожні 3 місяці.

Шведське агентство з охорони навколишнього середовища надає дані про 
якість повітря, що вимірюється погодинно, у великій кількості районів Шве-
ції щодо ТЧ 10, ТЧ 2,5,  NOx та озону на землі. Графіки з інформацією за 
останні 24 години є загальнодоступними на сайті Агентства68. 

На регіональному рівні є додаткові засоби розповсюдження інформації. 
Наприклад Гетеборг підтримує додаток “Повітря Гетеборга”. А от Сток-
гольм відмовився від такого способу інформування.

64 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/65450/1/gupea_2077_65450_1.pdf  
65 https://acp.copernicus.org/articles/20/10667/2020/acp-20-10667-2020.pdf  
66 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5069148016f1ab4b8a32071f/1578658213748/luft-gbg-folder.pdf  
67 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5069148016f1ab4b8a32071f/1578658213748/luft-gbg-folder.pdf  
68 https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/FR%20FC%20AAQD%20-%20Appendix%20J%20-%20Case%20studies.pdf  



36

Швеція показує хороші результати по якості повітря. Наприклад, що стосто-
сується ТЧ2,5, то ВООЗ у 2020 році зазначала, що середньорічна концен-
трація ТЧ2,5 у цій країні становить 6 мкг/м3, що падає нижче рекомендо-
ваного максимуму 10 мкг/м3 69. До прикладу можна ще навести результати 
за минулий рік по Стокгольму, де ТЧ2,5 - 2,3 мкг/м3, ТЧ10 - 4,2 мкг/м3 та 
діоксид азоту (NO2) - 4,4 мкг/м3 70.

69  https://www.iamat.org/country/sweden/risk/air-pollution  
70 https://www.iqair.com/sweden/stockholm 
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ВИСНОВКИ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДЛЯ АГЛОМЕРАЦІЙ  
І ЗОН УКРАЇНИ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 14 серп-
ня 2019 року про здійснення державного моніторингу в галузі охоро-
ни атмосферного повітря зони та агломерації, які встановлюються на 
території України, відповідають її адміністративному поділу - області 
й Автономна Республіка Крим - зони, а всі обласні центри та міста з 
250 тис населенням - агломерації. 

Такий поділ не скрізь виправданий. В Україні є міста, населення яких 
понад 200 тис., а з прилеглими територіями населення складатиме 
понад 250 тис жителів. Разом з тим, в цих містах може бути зосеред-
жена промисловість. Тому існує необхідність за потреби застосувати 
дрібніший поділ на зони та агломерації на регіональному рівні, відпо-
відно до густоти населення та концентрації джерел забруднення.

Також необхідно впроваджувати систему жорсткого державного контро- 
лю за дотриманням стандартів ВООЗ щодо якості повітря71, особливо 
в агломераціях із значною густотою населення та великим транспортним 
і промисловим навантаженням.

Щодо заходів, які треба реалізовувати, щоб покращувати якість повіт- 
ря в тому числі  в рамках процесу відбудови Україні на державному 
та місцевому рівнях.

71 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2017-%D1%80#Text
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ЕНЕРГЕТИКА
В Україні на державному рівні слід запровадити програму  розширення 
енергопотужностей країни на основі використання відновлюваних джерел 
енергії (ВДЕ), з особливим фокусом на розподіленій генерації в громадах. 
Для цього необхідно запровадити принцип гранулярності - використання 
різних інструментів розвитку та окремих ліцензійних умов, процедур 
звітності для ВДЕ-установок різної потужності тощо72. 

Також є необхідність запровадження комплексу державних програм під-
тримки енергоефективних заходів в секторі будівель та на підприємствах. 
Комплексна термоізоляція будівель, встановлення сучасного енергоефек-
тивного промислового обладнання на підприємствах, дозволять значно 
скоротити витрати енергії.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Для зменшення викидів від промисловості необхідно, щоб підприємства, від-
повідно  до Директиви 7573 про промислові викиди, впроваджували найкращі 
доступні технології, які допоможуть знизити шкоду для довкілля, в тому числі 
викиди в атмосферне повітря,  і вже довели це на практиці в країнах ЄС.

Також усі підприємства, що забруднюють довкілля, мають вести постій-
ний моніторинг викидів з кожного джерела викидів, дані якого повинні бути 
доступні цілодобово. 

ОПАЛЕННЯ
Централізоване опалення – один з найбільш ефективних способів опа-
лення, який дозволяє використати багато різних способів генерації тепла. 
Організація центрального опалення на базі відновлюваної енергетики - 
найкращий варіант. Тому за можливості варто переводити людей на цен-
тральне опалення. 

При цьому не можливо оминути увагою  використання теплових насосів. 
Зараз вони використовуються переважно на маленьких окремих будівлях. 
Актуальним є питання збільшення масштабів та використання їх в мере-
жах центрального опалення. 

При цьому важливо передбачити потужності виробництва електроенергії 
з ВДЕ.

72 Дослідження «Малі учасники ВДЕ-ринку в Україні. Дослідження сегменту генерації встановленою потужністю до 
1 МВт» - https://energytransition.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/Doslidzhennia-Mali-uchasnyky-VDE-rynku-v-Ukraini.-
Doslidzhennia-sehmentu-heneratsii-vstanovlenoiu-potuzhnistiu-do-1-MVt-2.pdf   
73 https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84%D0%A1.pdf
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АВТОТРАНСПОРТ
Автотранспорт є одним з постачальників отруйних речовин в атмосферне 
повітря. У викидах автомобілів містяться такі шкідливі речовини, як чадний 
газ, окиси азоту, тверді частинки та летючі органічні речовини. Максималь-
на кількість викидів від транспорту реєструється в години пік.

На українських дорогах досі присутня велика кількість старих транспорт-
них засобів. Дані показують, що вживані авто, ймовірно, з великим пробі-
гом, найпопулярніші серед українців74. 

Населення потрібно спонукати та стимулювати пересідати з власних авто 
на громадський транспорт. Це, відповідно, розвантажує самі автошляхи, 
призведе до зменшення кількості заторів та зменшить навантаження на 
атмосферне повітря.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
Розвиток громадського транспорту та запровадження державних ініціатив 
щодо електрифікації  громадського транспорту в Україні повинно стати 
одним з головних напрямів покращення якості атмосферного повітря. У ряді 
європейських країн  громадський транспорт працює виключно на електриці. 

Також питання розвитку громадського транспорту має регулюватися на 
місцевому рівні міськими та селищними радами шляхом унеможливлен-
ня виходу на ринок приватних перевізників або максимального обмежен-
ня їх діяльності. Потрібно стимулювати населення користуватися безпеч-
ним громадським транспортом. Проїзд має бути доступним та зручним.

МІКРОМОБІЛЬНІСТЬ ТА 

ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТРАНСПОРТ
Розвиток мікромобільності та велосипедного транспорту. Велосипедами та само-
катами в повсякденному житті користувалося би значно більше людей, якби для 
цього були відповідні умови та інфраструктура. Агломераціям та зонам потрібно 
звернути на це особливу увагу і виділяти кошти на будівництво та розбудову якіс-
них велодоріжок та парківень для велосипедно-самокатного транспорту.

Також необхідно звертати увагу людей на розвиток пішохідних маршрутів, 
особливо в місцях зі значним антропогенним навантаженням. Це дасть змогу 
покращити якість атмосферного повітря і психоемоційний стан населення. 

74 https://eauto.org.ua/news/19-import-legkovih-avto-u-1-kvartali-2021-roku-tendenciji-ta-indikatori



ЗЕЛЕНІ ЗОНИ
Насадження зелених зон, розбудова парків та алей, насадження газонів, 
замість заливання простору у бетон. Усе це позитивно вплине на мікроклі-
мат агломерації та якість атмосферного повітря в її межах.

Розробляючи план міської забудови слід враховувати розташування житло-
вих районів, промислових підприємств, автошляхів, особливості вітрових 
потоків даної місцевості та мікрокліматичні умови території. У плануван-
ні міста слід орієнтуватися на достатнє забезпечення території зеленими 
зонами, садами та парками, які у свою чергу, повинні належним чином 
зволожуватися та доглядатися. 

За нормами ДБН площа озеленених територій (м2/особу) у межах населе-
ного пункту залежить від того, у якій природній зоні в межах України роз-
ташований населений пункт.  Ці площі мають бути в межах: 10-15  м2/особу 
для населених пунктів від 500 тис. осіб; 7-11 м2/особу для населених пунк-
тів від 50 до 250 тис. осіб; 8-12 м2/особу для населених пунктів до 50 тис. 
осіб. Це щодо зелених зон загального користування. Щодо житлових райо-
нів та мікрорайонів, тут площа зелених зон має складати 6-8 м2/особу для 
усіх населених пунктів, з населенням більше 10 тис. осіб74. Також належ-
ним чином потрібно слідкувати за чистотою та зволоженістю вулиць і зеле-
них зон у вже існуючих зонах та агломераціях.

РОБОТА З ГРОМАДАМИ
Не менш  важливий спосіб покращити якість повітря - більше працюва-
ти з населенням, в громадах. Оскільки люди іноді просто не знають, які 
субсидії й державні програми вже діють, чому взагалі держава витрачає 
кошти на моніторингові станції. Необхідно проводити більше просвітниць-
ких заходів, кампаній на  тему якості повітря, його впливу на здоров’я та 
організацію моніторингу.  Пояснювати, чому це важливо. Місцевій владі 
слід залучати більшою підтримкою екоактивістів та молоді, стартапами, 
що займаються вивченням питання якості атмосферного повітря, винай-
денням та конструюванням портативних приладів та датчиків вимірювання 
концентрацій забруднювальних речовин; розробкою програмних засобів 
чи застосунків, які б могли в оперативному режимі інформувати користува-
чів про стан атмосферного повітря в певній зоні чи агломерації.

У разі системного впровадження згаданих рекомендацій можна досяг-
нути покращення якості атмосферного повітря в Україні.

75 ДБН Б.2.2 -12:2018 «Планування і забудова територій».
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