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СУДОВА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ЇЇ ОБЄКТИ ТА ЗАВДАННЯ
Екологічна експертиза - це екологічне дослідження, аналіз і оцінка результатів господарської діяльності, що
робить або може зробити негативний вплив на навколишнє природне середовище. Екологічна експертиза
спрямована на запобігання появи нових, обмеження або ліквідацію існуючих негативних джерел впливу на
навколишнє природне середовище і здоров’я населення.
Об’єктом інженерно-екологічної експертизи є матеріальні і матеріалізовані джерела інформації, що містять
фактичні дані про обставини надзвичайної екологічної ситуації, у тому числі речові докази, фрагменти місця
події, устаткування, комунікації, засоби виробництва, що забезпечують екологічно безпечне функціонування
підприємства, а також будь-які інші обставини події, зафіксовані (описані, відображені у схемах, фотографіях,
планах тощо) в матеріалах справи.
Екологічну експертизу необхідно проводити:
- при підготовці проектів генеральних планів населених пунктів і промислових вузлів, схем районного
планування;
- при техніко-економічних обґрунтуваннях та розрахунках, підготовці проектів на будівництво і
реконструкцію, розширення, технічне переозброєння підприємств і інших об’єктів, що можуть негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища;
- діючим підприємствам та інші об’єктам і комплексам, що є небезпечними для навколишнього природного
середовища.
Потреба у екологічній експертизі виникає тоді, коли необхідно :

встановити можливі екологічні ризики при здійсненні підприємством своєї діяльності;

проаналізувати дотримання підприємством чинного законодавства з питань охорони
навколишнього середовища та встановлених нормативів щодо атмосферного повітря, поверхневих
та підземних вод, ґрунтів;

встановити ступінь впливу підприємства на атмосферне повітря, поверхневі та ґрунтові
води, ґрунти;

виявити в пробах підземних та поверхневих вод, ґрунтів, атмосферного повітря слідів
забруднюючих речовин, що негативно впливають на екологічний стан навколишнього середовища;

проаналізувати умови, які спричинили до негативного антропогенного впливу
підприємства на навколишнє середовище.

проаналізувати дозвільну документацію щодо ступеня забруднення компонентів
навколишнього природного середовища внаслідок діяльності підприємств промислової та
сільськогосподарської діяльності.
До основних завдань інженерно-екологічної експертизи належать:

визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;

встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу
виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших
шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;

встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної
екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;

встановлення причинно-наслідкових залежностей між діями/бездіяльністю спеціально
уповноважених осіб (у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання
природних ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали.
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