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Застосування найкращих доступних технологій 
та методів управління (НДТМ) на підприємствах 
дозволить зменшити негативний вплив на довкілля

За дорученням уряду Німеччини GIZ підтримує реалізацію державної 
політики у сфері промислового забруднення. Створення необхідних 
правових та інституційних передумов – процес довготривалий, 
передбачає як впровадження вимог Директиви, так і затвердження 
переліку найкращих доступних технологій. GIZ та Мінприроди тісно 
співпрацюватимуть на усіх етапах розробки нормативно-правової 
бази. Так, зокрема, GIZ підтримує реформування дозвільної системи 
та впровадження інтегрованого дозволу. Передбачені тренінги та 
навчальні поїздки для Мінприроди, інших органів виконавчої влади 
та промислових підприємств. Створення електронної інформаційної 
системи дозволить вести облік фактичних обсягів промислового 
забруднення, а також забезпечить доступ громадськості до 
інформації про викиди. 

Контроль над обсягами промислового забруднення

Викиди шкідливих речовин промисловими підприємствами 
призводять до забруднення навколишнього середовища. Мова  
йде, зокрема, про викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, ґрунти та водойми, а також скиди стічних вод. Викиди 
становлять загрозу не лише для довкілля, а й для здоров’я і 
добробуту населення. Досі не існує єдиної регуляторної і законо-
давчої бази у сфері промислового забруднення, а нагляд за 
його дотриманням здійснюють одночасно декілька структурних 
підрозділів Мінприроди.

У 2017 році Україна взяла на себе зобов’язання в рамках Угоди про 
Асоціацію з ЄС запровадити положення Директиви 2010/75/ЄС 
«Про промислове забруднення». Директива та концепція застосування 
найкращих доступних технологій визначають порядок видачі 
дозволів на викиди забруднюючих речовин, гранично допустимі 
обсяги забруднення та перелік найкращих доступних технологій 
та методів управління для кожного сектору промисловості та виду 
діяльності.

Уряд України спільно з підприємствами та природоохоронними 
організаціями працюватимуть над розробкою і затвердженням 
переліку найкращих доступних технологій та методів управління. 
З часом їхнє застосування стане обов’язковим для підприємств. 
Кінцева мета – запобігання, зменшення і контроль промислового 
забруднення в Україні.
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За дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи 
та безпеки ядерних реакторів (BMU) 

За підтримки GIZ Мінприроди розробляє закон України щодо 
інтегрованого запобігання, зменшення та контролю промислового 
забруднення. Для промислових підприємств буде затверджено 
перелік найкращих доступних технологій та методів управління. 
Підприємствам не знадобиться отримувати десятки окремих дозволів 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне 
водокористування, здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами, натомість буде запроваджено порядок видачі інтегрованого 
дозволу. В рамках програми підготовки підприємства дізнаються про 
найкращі практики модернізації підприємств. В цілому, реформа 
дозволить зменшити негативний вплив на навколишнє середовище та 
клімат, а також сприятиме більш раціональному використанню ресурсів.

Завдяки відкритій електронній інформаційній системі громадськість 
отримає доступ до інформації про обсяги промислового забруднення, 
що дозволить відстежувати загальний стан навколишнього середовища.

Наші результати: Чисте довкілля та сучасне 
виробництво

Микола Кузьо:  
«Я надзвичайно ціную підтримку»

Зменшення викидів забруднюючих речовин

Модернізація українських підприємств 

Микола Кузьо, Заступник Міністра екології та природних ресурсів 
України з питань європейської інтеграції, високо оцінює співпрацю 
з GIZ: «Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
водойми та ґрунти становлять небезпеку для життя і здоров’я 
людей, а також довкілля. Саме тому Україна взяла на себе 

Пріоритетними для затвердження переліку найкращих доступних 
технологій є дві категорії видів діяльності: «Виробництво та 
обробка металів» і «Промисловість з переробки мінеральної 
сировини». Окрім того, додаткова фінансова підтримка 
стимулюватиме підприємства інвестувати в модернізацію 
виробничих потужностей.

Так, впровадження найкращих доступних технологій та методів 
управління дозволить не лише зменшити промислове 
забруднення, негативні наслідки для довкілля і клімату,  
але й модернізувати промисловість.

зобов’язання впровадити положення Директиви 2010/75/ЄС «Про 
промислове забруднення», зокрема затвердити перелік найкращих 
доступних технологій. Я високо ціную підтримку уряду Німеччини, 
спрямовану на запобігання, зменшення і контроль промислового 
забруднення в Україні. Це також  сприятиме підвищенню якості 
життя українців, захисту навколишнього середовища, боротьбі  
зі змінами клімату та модернізації промисловості». 


