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ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

 

ОВД – оцінка впливу на довкілля. Цей термін використаний як родове поняття для усіх систем/процедур ОВД. Цей 

термін не позначає будь-яку конкретну національну чи міжнародну процедуру. Таким чином, ним позначається і 

європейська оцінка впливу на навколишнє середовище, і ОВНС за національним законодавством України, і державна 

екологічна експертиза. Метою використання цього терміну є уникнути плутанини, особливо щодо терміну ОВНС, 

оскільки саме цим терміном (ОВНС) позначається як певна процедура у національній системі, так і європейська система 

ОВД. 

В Україні відсутня ефективна система оцінки впливу на довкілля потенційно небезпечних для довкілля 

запланованих промислових проектів (видів діяльності). У минулому головну роль в оцінці можливих екологічних 

наслідків відігравала державна екологічна експертиза. Із набранням чинності ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності» державна екологічна експертиза була практично скасована. Чинна система регулювання містобудівної 

діяльності, включаючи ОВНС як етап проектування, не може забезпечити оцінку та попередження екологічних 

наслідків небезпечних видів господарської діяльності та має ряд недоліків. Зокрема:  Процеси визначення, 

прогнозування, оцінки (ОВНС) та врахування екологічних наслідків запланованої діяльності (містобудівна експертиза) 

здійснюються приватними особами. Механізм (підстави) визначення обов’язковості проведення містобудівної 

експертизи повністю виключає застосування загальноприйнятих у ЄС підходів (за переліком видів діяльності та 

пороговими величинами).  Процедура ОВНС, зокрема її етапи, не відповідають міжнародній моделі оцінки впливу на 

довкілля, зокрема європейській.  Сучасні процедури оцінки впливу на довкілля в Україні не можуть забезпечити один 

з ключових принципів та елементів європейської моделі: гласності та врахування громадської думки. Цей елемент є 

також предметом зобов’язань України за низкою міжнародних угод. Це несе низку ризиків для України у сферах 

охорони довкілля, здоров’я населення, демократичності процесу прийняття рішень, євроінтеграційних прагнень, 

міжнародних зобов’язань та інвестиційного клімату. Відсутність ефективної системи оцінку впливу на довкілля 

створює ризики і для конкретних проектів господарської діяльності. 

Сучасний стан ОВД в Україні несе ризики для ключових сфер розвитку держави, включаючи здоров’я населення, 

довкілля, національну безпеку.  

Містобудівні дозвільні процедури не відповідають засадам демократії, оскільки не можуть забезпечити врахування 

думки громадськості на етапі планування та будівництва конкретних промислових об’єктів. Це призводитиме до 

конфліктів на місцевому рівні між населенням та інвесторами, сприятиме формуванню негативного іміджу як місцевих, 

так і центральних органів влади. Відсутність ефективної системи ОВД стає на заваді євроінтеграційним процесам, 

включаючи Європейське енергетичне співтовариство членом якого вже стала Україна. Ще у 1985 році у ЄС була 

прийнята Директива 85/337/ЄЕС щодо оцінки впливу окремих державних та приватних проектів на навколишнє 

середовище та 2001/42/ЄС щодо оцінки впливу деяких планів та програм на навколишнє середовище (так звана 

стратегічна екологічна оцінка). Відповідність цим директивам є складовою частиною усіх двосторонніх угод та 

домовленостей. Так, Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 

(2010) прямо передбачає зобов’язання імплементувати Директиву 85/337/ЄЕС до 1 січня 2013 року. Усі міжнародні 

фінансові установи застосовують процедури ОВД до проектів, які ними фінансуються. Це включає усі установи 

Світового Банку. ОЕСР видало відповідні рекомендації і своїм країнам-членам щодо застосування ОВД до проектів та 

програм допомоги розвитку (OECD, 1992). Відсутність національної ефективної системи ОВД ускладнить доступ до 

таких кредитних ресурсів. Чинна модель ОВД призведе до порушень міжнародно-правових зобов’язань України за 

низкою природоохоронних конвенцій, зокрема Конвенцією Еспо про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті (1991). Відповідне рішення останньої Наради сторін Конвенції Еспо безпосередньо вказує 

на це (2011). За таких умов у майбутньому реалізація будь-якого значного промислового проекту може 

супроводжуватись значними ризиками. Такі ризики можуть бути як національного характеру (наприклад, судові 

процеси чи медійні кампанії громадських організацій), так і міжнародного (наприклад, міжнародні судові чи інші 

механізми вирішення спорів). Україна має подібний досвід навіть за умов дії попередньої моделі ОВД. 

Виходячи з вищевикладеного матеріалу, в Україні існує регуляторне та методологічне підґрунтя, що на 

законодавчому рівні визначає необхідність застосування процедури оцінки впливів надзвичайних ситуацій на 

навколишнє середовище. Нормативно-правові акти визначають вимоги до аналізу та оцінки екологічних впливів 

надзвичайних ситуацій, але вони є різними за своєю відомчою приналежністю, видами, формами, ієрархією та 

призначенням, не забезпечуючи при цьому комплекс єдиних правових, методологічних, нормативно-технічних, 

соціально-економічних та інформаційних механізмів у цій сфері. Не дивлячись на законодавчо встановлену та 

практичну очевидність необхідності даного виду діяльності, на сьогодні відсутній єдиний методологічний підхід щодо 

запобігання та пом’якшення екологічних впливів надзвичайних ситуацій. Як наслідок, існують значні розбіжності в 

порядку проведення аналізу і ідентифікації потенційних джерел екологічної небезпеки в разі НС; у визначенні переліку 



потенційних небезпечних впливів і зон впливів на навколишнє середовище; моделюванні масштабів та рівнів 

негативного впливу; прогнозі змін стану довкілля відповідно до переліку ідентифікованих впливів; оцінці ризику, 

сукупних екологічних збитків; розробці і прийнятті нормативноправових актів і управлінських рішень щодо заходів, 

які забезпечують попередження або обмеження небезпечних впливів, необхідних для дотримання вимог безпеки 

навколишнього середовища. Це суттєво знижує ефективність системи протидії екологічним наслідкам НС та негативно 

впливає на стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Завдання полягає в тому, щоб сформувати 

єдиний нормативний документ, на кшталт, «Оцінка впливів надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище», який 

буде основою для реалізації практики попередження та усунення порушень якості компонентів довкілля за настання 

НС. труднощі, що стають на заваді реалізації поставленого завдання, можна відзначити наступні: обмеженість 

екологічних пріоритетів в практиці попередження НС; складність взаємозв’язків та слабка прогнозованість за рівнем 

несприятливого перебігу подій в системі «природа – суспільство – техносфера»; обмеженість комплексних наукових 

досліджень щодо впливів НС на довкілля; обмеженість належної координації та узгодженості дій між інституційними 

установами, відповідальними за безпеку навколишнього середовища; відсутність уніфікованих і стандартизованих 

методик визначення забруднення компонентів довкілля унаслідок НС; відсутність єдиних критеріїв оцінки стану 

довкілля до настання НС, в ході та після НС. Але є і певні надбання, до яких можна віднести: наявність нормативно-

правових актів, що на законодавчому рівні визначають необхідність застосування методологічного апарату оцінки 

впливів НС; досвід практичної реалізації оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи для 

об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів; активна цільова міжнародна підтримка діяльності з 

попередження екологічних впливів НСздобутки та труднощі, що постають на шляху до забезпечення екологічної 

безпеки, окреслимо коло питань, які потребують подальшого вирішення – це вдосконалення нормативно-правової бази 

співпраці та відповідальності в галузі реалізації екологічної оцінки НС між ключовими зацікавленими інституціями; 

розробка та Науково-технічний журнал №2(8), 2013 р. 67 погодження методологічного апарату реалізації оцінки впливів 

НС на навколишнє середовище; вивчення передового досвіду та ситуативних прикладів з даного виду науково-

практичної діяльності; активізація міжнародної співпраці; збільшення спектру наукових досліджень в галузі оцінки 

впливів надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище та інші. 
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