Боротьба з екологічним забрудненням промислових міст України
На сьогодень, мешканці більшості українських промислових міст (Маріуполь, Кривій Ріг, Запоріжжя,
Дніпро та інші) страждають від значного забруднення повітря та води. Протягом усіх років з моменту
незалежності України, олігархи, які володіють підприємствами-забруднювачами лобіювали
знищення екоінспекцій. У законодавство країни вносились зміни, які дозволяють не виконувати
фактичних екологічних модернізацій.
Завдяки чому великі підприємства - забруднювачі відкрито травлять мешканців міста та забирають у
дітей і дорослих найцінніше – здоров’я та життя!
Моя мета, та мета команди знайти реальні рішення для подолання цієї ситуації.
Як ми бачимо боротьбу за чисте повітря?
Це:
Крок № 1: створення громадського моніторингу повітря житлових масивів та оприлюднення
результатів вимірів.
а) публічний збір коштів від мешканців та меценатів на придбання сертифікованого мобільного
обладнання для вимірів забруднення повітря (пил, CO, NOx, H2S, формальдегід, фенол)
б) проведення силами активістів вимірів (особисто у вихідні, святкові дні та ніччю, коли не працюють
державні пости моніторингу)
в) публікація результатів вимірів у відкритому доступі для привернення уваги мешканців та
активізації тиску громадянського суспільства. Такий тиск допоможе прискорити екологічні
модернізації.

Крок № 2: створення діючої системи державного моніторингу на межах санітарних зон підприємств
забруднювачів та встановлення газоаналізаторів на кожному великому джерелі викидів.
а) потрібно створювати державні сучасні онлайн пости спостереження за атмосферним повітрям на
межах санітарних зон підприємств-забруднювачів;
б) прискорення обов’язкового встановлення онлайн газоаналізаторів на всіх великих джерелах
викидів та вільного доступу до цих вимірів громадськості та екоінспекцій.
Крок № 3: підключення українських та європейських фахівців у екологічній сфері для суспільного
обговорення та втілення змін у нашому законодавстві.
а) вивчити закордонний екологічний досвід країн Центрально-Східної Європи та Балтики, які
переходили з радянської системи на ринкові стандарти.
б) прописати реальний контроль над забруднювачами та дієві повноваження для екоінспекцій;
в) прописати реальну та значну відповідальність забруднювачів за порушення екологічного
законодавства та невиконання обов’язкових заходів з модернізації підприємств
г) прописати спеціальні податки для забруднювачів на кожну тонну шкідливих речовин викидів,
зроблених понад державних нормативів
д) прописати фінансову відповідальність за накопичування промислових відходів (шлакові гори та
шламонакопичувачі) на полігонах підприємств.
Усі ці дії будуть стимулювати забруднювачів інвестувати зароблені на нашому здоров’ї та житті гроші
в екологічне виробництво та модернізацію, а не використовувати їх лише для особистого збагачення.

