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Приведений аналіз існуючого стану нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу. За результа-

тами аналізу розроблені рекомендації для шляхів вдосконалення механізму нормування промислових викидів і 
відповідно підвищення рівня екологічної безпеки. 
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Представлен анализ существующего состояния нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух. В результате анализа разработаны рекомендации для путей совершенствования механизма норми-
рования промышленных выбросов и соответственно повышения уровня экологической безопасности 
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Актуальність роботи. Проблема забруднення 

атмосферного повітря викидами промислових під-
приємств є актуальною  протягом багатьох років. За 
даними Держкомстату України в нашій державі 
знаходиться понад 11 тисяч підприємств, які здійс-
нюють викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря. Обсяги викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел про-
тягом останніх п’яти років (2006–2010) становлять 
понад 6 млн. тонн на рік. Найбільшого антропоген-
ного навантаження на атмосферне повітря зазнають 
Донецьк, Дніпропетровськ, Луганськ, Харківська, 
Івано-Франківська, Запорізька області [1]. 

Захист атмосферного повітря від забруднення 
задекларований як один з основних пріоритетів 
екологічної політики України на найближче деся-
тиріччя [2].  

Метою роботи э дослідження питання норму-
вання  забруднення атмосферного повітря в Україні 
та вироблення рекомендацій щодо поліпшення та 

оптимізації механізму нормування викидів в атмо-
сферу. 

Матеріал і результати досліджень. Якість ат-
мосферного повітря залежить від реалізації держа-
вної екологічної політики відповідних напрямів, 
екологічного управління та контролю за джерелами 
забруднення. Державне регулювання викидів в ат-
мосферу є важливою ланкою в системі екологічної 
безпеки держави. Регулювання повинно забезпечу-
вати необхідну якість атмосферного повітря шля-
хом впливу на власників джерел забруднення та 
формування у них мотивації для прийняття відпо-
відних управлінських рішень. 

Одним з основних механізмів такого впливу є 
встановлення нормативів граничнодопустимих ви-
кидів (ГДВ), які закріплюються в дозволі на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря і до-
тримання яких є обов’язковим. Важливим елемен-
том державної системи управління екологічною 
безпекою є чіткий та врегульований механізм вста-



                                                     ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2011 (12)  
                                                              Управління екологічною безпекою 

18 

новлення нормативів ГДВ для підприємств-
забруднювачів. Тому актуальною задачею є аналіз 
існуючої системи нормування викидів забруднюю-
чих речовин з метою виявлення недосконалих еле-
ментів і розробкою рекомендацій щодо поліпшення 
системи нормування викидів. 

Згідно з діючими нормами законодавства [3] до-
звіл на викиди забруднюючих речовин видається 
територіальними органами Міністерства екології та 
природних ресурсів (Мінекоресурсів). Для отри-
мання дозволу суб’єкт господарювання: 

– оформляє заяву; 
– готує «Документи, у яких обґрунтовуються 

обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами для підприємств, установ, 
організацій та громадян – підприємців»; 

– проводить інвентаризацію стаціонарних дже-
рел викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря; 

– проводить оцінку впливу викидів забруднюю-
чих речовин на  стан атмосферного повітря на межі 
санітарно-захисної зони; 

– розробляє плани заходів щодо: досягнення 
встановлених нормативів граничнодопустимих ви-
кидів для найбільш поширених і небезпечних за-
бруднюючих речовин; охорони атмосферного пові-
тря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру; ліквідації 
причин і наслідків забруднення атмосферного пові-
тря; остаточного припинення діяльності, пов'язаної 
з викидами забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, та приведення місця діяльності у задовіль-
ний стан; запобігання перевищенню встановлених 
нормативів граничнодопустимих викидів у процесі 
виробництва; здійснення контролю за дотриманням 
встановлених нормативів граничнодопустимих ви-
кидів забруднюючих речовин та умов дозволу на 
викиди; 

– обґрунтовує розміри нормативних санітарно-
захисних зон, проводить оцінку витрат, пов`язаних 
з реалізацією заходів щодо їх створення; 

– проводить оцінку та аналіз витрат, пов`язаних 
з реалізацією запланованих заходів щодо запобі-
гання забрудненню атмосферного повітря; 

– готує інформацію про отримання дозволу для 
ознайомлення з нею громадськості. 

Основними матеріалами для отримання дозволу 
є «Документи, у яких обґрунтовуються обсяги ви-
кидів для отримання дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами для підприємств, установ, організацій та 
громадян – підприємців» [4]. Ці документи, в свою 
чергу, готуються на підставі проведеної інвентари-
зації викидів забруднюючих речовин на підприємс-
тві.  

Інвентаризація стаціонарних джерел викидів 
виконується відповідно до інструкції про прове-
дення інвентаризації [5], включає в себе характери-
стику технологічного процесу з точки зору утво-
рення та відведення в атмосферу забруднюючих 
речовин, визначення параметрів джерел викидів 

(геометричних та технологічних, включаючи дані 
про якісний та кількісний склад забруднень), відо-
мості щодо газоочисного устаткування, питомі ви-
киди на одиницю продукції, а також характеристи-
ку неорганізованих джерел викидів. 

Звіт з інвентаризації викидів включає розділи: 
– відомості про підприємство 
– загальна частина 
– об’ємно-планувальні рішення проммайданчи-

ка 
– характеристика джерел утворення забрудню-

ючих речовин 
– характеристика джерел викидів забруднюю-

чих  речовин 
– характеристика газоочисного устаткування 
– характеристика викидів забруднюючих речо-

вин від основних виробництв 
– висновки та рекомендації з експлуатації та на-

лагодження технологічного обладнання та газоочи-
сних установок. 

Для визначення складу та кількості викидів ви-
користовуються: 

– прямі вимірювання величин викидів 
забруднюючих речовин лабораторіями, що 
акредитовані на право проведення таких робіт; 

– розрахункові методи за методиками, 
погодженими з Мінекоресурсів України; 

– дані технологічних регламентів та проектні 
дані. 

Матеріали інвентаризації викидів використову-
ються (крім підготовки обгрунтовуючих докумен-
тів) для подання державної статистичної звітності, 
а також для обрахування екологічного податку під-
приємства. 

Проведений нами аналіз існуючого стану нор-
мування забруднень атмосферного повітря дозво-
лив виявити проблемні аспекти ланки державного 
управління в сфері екологічної безпеки. Результати 
аналізу та розроблені рекомендації щодо удоскона-
лення системи нормування викидів, наведениі ниж-
че. 

1. Інвентаризація викидів має містити дані щодо 
всіх без виключення джерел викидів незалежно від 
обсягу забруднення. Джерела з надто малим рівнем 
викидів, які здійснюють незначний вплив на навко-
лишнє середовище, мають бути включені та опра-
цьовані на рівні з іншими. Це збільшує обсяг та ва-
ртість робіт, не маючи фактично ніякої цінності в 
подальшому.  

Необхідна розробка та запровадження науково-
обґрунтованого  критерію, що визначає доцільність 
включення джерела до інвентаризації викидів і від-
повідно доцільність нормування таких джерел. 

2. Існує однотипне обладнання, викиди якого 
визначаються виключно режимними характеристи-
ками роботи (наприклад, котли малої потужності, 
обладнання для АЗС та інше). При виконанні інве-
нтаризації за існуючим підходом це призводить до 
типових результатів і нормування в такому випадку 
не виконує регулюючої функції.  
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Доцільним буде розробка переліку такого обла-
днання і застосування до нього спрощених вимог 
при інвентаризації. Прикладом такого підходу є єв-
ропейські норми GBR (General binding rules - норми 
загальної дії, НЗД). Підхід GBR (НЗД) полягає у 
визначенні величин викидів для встановленого пе-
реліку обладнання  залежно від режиму його робо-
ти. На підставі величин, закладених у GBR, визна-
чаються фактичні обсяги викидів без проведення 
спеціальної інвентаризації. Для таких джерел вики-
дів запроваджена спрощена процедура отримання 
дозволу на викиди. 

3. Згідно інструкції про проведення інвентари-
зації викидів обов’язковою вимогою є виконання 
інструментальних вимірювань концентрацій забру-
днюючих речовин на всіх без виключеннях органі-
зованих джерелах забруднення. Виключенням є 
тільки технічна неможливість виконання вимірю-
вання (відсутність місця відбору проб згідно стан-
дартів вимірювань, неможливість дотримання не-
обхідних умов вимірювань і т.д.). При встановленні 
нормативу на викиди результати інструментальних 
вимірів мають прерогативу перед розрахунковими 
методами. В ряді випадків виконання вимірювання 
є недоцільним, результати лабораторного аналізу 
не завжди дозволяють отримати адекватні дані для 
нормування. Це несталі технологічні процеси, де 
концентрація забруднюючої речовини у викиді ко-
ливається в часі за складним законом. В такому ви-
падку визначення інтервалу часу, в якому настає 
максимум концентрації у викиді (тобто періоду ві-
дбору проби) практично неможливе. До такого об-
ладнання, крім іншого, належать: 

– всі котельні, топкові, печі що працюють на 
дровах; 

– всі котельні, топкові, печі що працюють на 
вугіллі без його подрібнення та подачі через 
форсунки; 

– кузні,  що використовують кам'яне вугілля 
(кокс); 

– всі типи котлів та печей, що працюють на 
рідкому паливі (дизпаливо, мазут, пічне паливо), 
якщо паливо подається до топки без розпилювання. 

У наведених випадках неможливо підтримувати 
стабільне горіння та проводити його регулювання. 
Використання розрахункових методів в цих випад-
ках дає більш обґрунтовані дані для встановлення 
нормативів на викид. 

Необхідно нормативно закріпити перелік обла-
днання, яке не потребує інструментальних вимірю-
вань при проведенні інвентаризації і величини ви-
кидів від яких визначаються розрахунковими мето-
дами. 

4. При проведенні інвентаризації обов’язковим є 
визначення величин викидів розрахунковими мето-
дами. В цьому питанні існує дві проблеми: 

– для низки технологічних процесів та 
виробництв відсутні затверджені розрахункові 
методики; 

– в Україні відсутній офіційний перелік 
затверджених розрахункових методів та методик. 

Крім того, низка затверджених методик розроб-
лені ще за радянських часів і не враховують сучас-
ного обладнання та технологій. Серед проблемних 
виробництв та технологічних процесів, на які від-
сутні методики розрахунку величин викидів, або 
існуючи методики не відповідають сучасному ста-
ну технологій та матеріалів, виділяються наступні: 

- виробництво деревинного вугілля; 
- котли, що працюють на відпрацьованому 

маслі; 
- заклади громадського харчування, особливо 

«фаст-фуди» (піцерії, McDonalds та інші); 
вирощування, утримання та забій птиці; 

- застосування сучасних фарб та емалей; 
- застосування сучасних миючих, 

дезінфікуючих та знезаражуючих засобів. 
Необхідно видати офіційний перелік затвердже-

них розрахункових методик визначення величин 
викидів при проведенні інвентаризації. 

Необхідно розробити та законодавчо затвердити 
алгоритм проведення інвентаризації за відсутності 
затвердженої методики для розрахунку викидів.  

5. Щодо затверджених методик виконання ла-
бораторних вимірювань. 

На певні забруднюючі речовини, які підлягають 
нормуванню, відсутні методики інструментальних 
вимірювань. Нормування здійснюється, в тому чис-
лі, на підставі таких вимірювань. Наприклад, нор-
муються сумарні вуглеводні (код ПЗР 11000), за-
тверджені методики інструментальних вимірів яких 
відсутні [6]. Методики вимірювань існують лише 
на вуглеводні ароматичні та вуглеводні аліфатичні 
(які окремо не підлягають нормуванню).  

У ряді випадків діапазони вимірювань затвер-
джених методик, за якими виконуються вимірю-
вання, не відповідають діапазонам для нормування 
викидів. 

Також існують сучасні методи вимірювань та 
вимірювальна техніка, яка не входить до офіційно 
затвердженого переліку і відповідно не може засто-
совуватися при інвентаризації. 

Необхідний детальний аналіз переліку затвер-
джених методик і його доопрацювання. 

6. Існує вимога [7] при інвентаризації викидів 
для визначення річних обсягів забруднень (т/рік) 
використовувати значення питомих показників ви-
кидів (г/кг) для конкретних виробництв. Ця вимога 
чітко визначена тільки в [8] і не позначена в ін-
струкції про проведення інвентаризації викидів. 
При цьому для певного переліку обладнання та ви-
робництв відсутні затверджені значення питомих 
показників викидів. У випадку відсутності таких 
показників, суб’єкт господарювання повинен само-
стійно (за власний рахунок) провести роботу із ви-
значення величин питомих викидів. Така робота 
потребує значних витрат, це фінансове наванта-
ження надмірне для більшості підприємств.  

Необхідний аналіз існуючого переліку питомих 
показників та комплексний підхід до розроблення 
показників питомих викидів для виробництв та те-
хнологічного устаткування, на які вони відсутні. 
Слід узгодити вимоги обов’язкового застосування 
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величин питомих показників шляхом внесення від-
повідних коригувань в інструкцію з проведення ін-
вентаризації. 

7. При проведенні інвентаризації та нормуванні 
величин викидів використовується два переліки за-
бруднюючих речовин з різним кодуванням речо-
вин, різними підходами до систематизації і відпові-
дно напрямами їх використання. Це «Список гра-
ничнодопустимих концентрацій забруднюючих ре-
човин в атмосферному повітрі населених міст» [9], 
відомий як «перелік МОЗ», та Перелік забруднюю-
чих речовин, за якими здійснюється державний об-
лік  [10], відомий як «ПЗР». Вимоги до оформлення 
обґрунтовуючих документів [4] вимагають коду-
вання забруднюючих речовин згідно обох перелі-
ків, тобто кожна забруднююча речовина має бути 
кодована двома кодами – кодом МОЗ та кодом 
ПЗР.  

Перший перелік (перелік МОЗ) більш розшире-
ний і включає в більшості конкретні хімічні сполу-
ки (наприклад діоксид азоту, оксид заліза) та знач-
но менше — групи речовин (наприклад вуглеводні 
граничні С6–С12). ПЗР навпаки містить в більшості 
групи речовин (наприклад оксиди азоту, ціаніди, 
хлор та сполуки хлору) і значно менше конкретних 
речовин. Одночасно перелік МОЗ містить більше 
2500 найменувань речовин та постійно доповню-
ється, а ПЗР – 131 найменування.  

Крім того перелік забруднюючих речовин з ко-
дами містить Інструкція щодо заповнення форм 
державних статистичних спостережень 2-ТП (пові-
тря) [11]. Згідно з цією інструкцією суб'єкт госпо-
дарювання, використовуючи інвентаризацію вики-
дів, складає статистичну звітність про забруднення 
атмосфери. Але слід відмітити, що кодування та 
перелік речовин за 2-ТП повітря близький до коду-
вання «ПЗР» (включає 136 найменувань речовин та 
груп речовин), хоча і містить певні розбіжності. 

Ці переліки забруднюючих речовин створюва-
лися з різними цілями, і на сьогодні виникає про-
блема їх взаємного співставлення, в першу чергу це 
стосується переліків МОЗ та ПРЗ. Оцінка небезпе-
чності концентрації забруднюючої речовини для 
навколишнього середовища та здоров'я людини  
здійснюється за величиною ГДК, тобто використо-
вується перелік МОЗ. Для встановлення нормативів 
на викиди використовується ПЗР (законодавчо за-
кріплені нормативи ГДВ прив'язані до ПЗР [12]), 
тобто неоднозначність в віднесенні речовини то то-
го чи іншого коду може призвести до невірного 
встановлення нормативу на викиди і відповідно ви-
никнення ризику перевищення критеріїв екологіч-
ної безпеки. 

Необхідно виробити чітку методологію співста-
влення переліків забруднюючих речовин або пе-
рейти до єдиного переліку та системи кодування. 

Висновки. Проведений нами аналіз діючих ви-
мог щодо інвентаризації та нормування викидів в 
атмосферне повітря дозволив виявити низку про-
блем, які потребують вирішення. Робота в цьому 
напрямі дозволить оптимізувати стан нормування 
антропогенного навантаження від забруднення ат-

мосфери, спростити процедуру підготовки докуме-
нтів для отримання дозволу на викиди та підвищи-
ти рівень встановлення нормативів викидів.  

Наявність чітких та узгоджених законодавчих 
механізмів регулювання забруднення підвищує по-
зитивне ставлення забруднювачів до виконання 
своїх обов’язків, а також стимулює до практики до-
бровільних екологічних зобов’язань. 

Все це,  в свою чергу,  має призвести до покра-
щення якості навколишнього середовища та еколо-
гічної безпеки на рівні регіонів та держави. 
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