
 
 

Петиція «Чисте повітря в Україні» 

 

Чисте повітря в Україні: www.cleanair.org.ua 

Перед тим, як підписати цю петицію 
спробуйте затримати дихання на 5 хвилин. 

Спробували? Легко? 

Aдресати петиції: 
Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерство охорони здоров’я, 
Обласні державні адміністраціі, обласні ради, органи місцевого самоврядування 

Атмосферне повітря залишилось єдиним безкоштовним природним ресурсом. При цьому склад будь-якого 
продукту та інформація про його виробника наводиться на упаковці цього продукту. Отже ти швидко можеш 
зрозуміти, що плануєш покласти до рота. Повітря ми споживаємо щохвилини, але не маємо гадки про його 
склад. Його ми змушені споживати таким, яким воно є в наших містах.  

Ми не маємо можливості обирати якість повітря, ми обмежені в цьому виборі, але маємо право знати про його 
склад, бо він безпосередньо впливає на наше здоров’я та життя.  

Люди відрізняються від інших живих істот на планеті Земля, бо мають право вибору. Якість повітря залежить від 
нашого вибору сьогодні.  

Забруднення повітря - одна з ключових загроз для навколишнього середовища та здоров’я людей нинішніх та 
майбутніх поколінь. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, забруднене повітря може призводити 
до передчасної смерті, а також є причиною вроджених вад розвитку у немовлят.  

Основним джерелом забруднення повітря є застарілі технології, що застосовуються у важкій промисловості - 
вугільні електростанції, металургійні або хімічні заводи. Приклад країн ЄС показує, що зміни можливі, і 
економіка може бути екологічною та відповідальнішою перед громадянами. Наразі, ми змушені платити за 
прибутки кількох промислових олігархів здоров’ям мільйонів людей.  

Не обирай між забрудненням повітря і здоров’ям, обирай чисте повітря та вимагай разом з нами:  

о Розробити та впровадити оновлену незалежну, надійну систему комплексного державного моніторингу повітря 

Зосередити управління моніторингом в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів із належним 
фінансуванням. Результати моніторингу оприлюднювати в публічному просторі (мережі інтернет) у 
вигляді первинних даних, а також усереднених по станціям спостереження, зонам та агломераціям. 
Розробити та впровадити систему оперативного оповіщення, попередження та регулювання смогу. 

о Впровадити відкритий реєстр дозволів 

Чинна процедура отримання дозвільних документів на здійснення викидів забруднюючих речовин є 
застарілою в порівнянні з діючою процедурою оцінки впливу на довкілля та доступу до інформації, 
пов’язаною з нею. На тепер законодавчо не закріплено та не врегульовано порядок розміщення 
підприємствами інформації, що міститься в дозволах на викиди. Така прогалина суттєво обмежує права 
на вільний доступ до екологічної інформації кожному, як того вимагає Орхуська конвенція, та обмежує 
можливості участі громадян в прийнятті екологічних рішень. 

о Оновити процедури прийняття екологічних рішень 

Результати моніторингу повітря мають стати основою при видачі дозволів на викиди, перегляді й 
анулюванні дозволів та розробці заходів контролю якісті повітря. 

Автори петиціі: 
Проект «Чисте повітря для України» www.cleanair.org.ua 
Анна Амбросова - Досить труїти Кривий Ріг 
Ірина Пирогова - Всеукраїнська екологічна ліга, Запоріжжя 
Максим Сорока - експерт із забруднення повітря, м. Дніпро 
Олеся Крамаренко - Дзига, Запоріжжя 
Олена Шафранова - Право Е, Кривий Ріг 



     Петиція «Чисте повітря в Україні» 
 

Заповнені форми з підписами петиції ви можете відправити за наведеним нижче адресою: 
ГО «Міжнародна екологічна безпека», 04073, Україна, м. Київ, пр–т Степана Бандери, 6, «Почайна Центр» , Адміністрація 
У разі виникнення питань звертатися: www.cleanair.org.ua 

 # Прізвище, ім’я, по батькові Домашня адреса Контактний телефон електронна пошта* Підпис* 

      

      

                                           

      

                                           

                                           

                                           

      

      

                                           

                                           

 


