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ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

З початку другої половини ХХ ст. антропогенний вплив на природу планети 

зростав, а відтак збільшувались його негативні наслідки. В найрозвинутіших 

країнах світу, де внаслідок масштабної господарської діяльності спостерігались 

особливо відчутні процеси деградації складових компонентів навколишнього 

природного середовища, дедалі очевиднішим ставало критичне значення 

екологічних аспектів розвитку та необхідності їх врахування в процесі 

планування й реалізації проектів господарського розвитку. У зв’язку з цим 

учені світу почали приділяти більше уваги питанням, пов’язаним із 

прогнозуванням можливих наслідків впливу людини на природу планети та 

перспектив людства [1].  

У практичній площині, як складова розроблення планів розвитку 

господарської діяльності, екологічна оцінка вперше була запроваджена у США 

наприкінці 60-х років. Процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД), яка має 

дати відповіді на можливий вплив на довкілля, здоров’я людини у разі 

реалізації господарських проектів широко впроваджена в багатьох країнах 

світу. Своє законодавче затвердження в країнах ЄС ОВД отримала з введенням 

в дію Директиви ЄС № 337/85 «Оцінка впливу деяких державних і приватних 

проектів господарської діяльності на навколишнє середовище» [2]. Відповідно 

до неї, для країн – членів ЄС обов’язковим є проведення ОВД до видачі дозволу 

на здійснення всіх великих проектів, що можуть спричинити негативний вплив 

на навколишнє середовище. 

На початку XXI ст. Україна посідає одне з перших місць у світі за рівнем 

споживання енергії, води та інших ресурсів на одиницю ВВП. Обсяги 

промислових відходів на душу населення перевищують аналогічні показники 

багатьох країн світу. Водночас, вона має значні та різноманітні природні 

ресурси, які протягом тривалого історичного періоду зазнавали масштабної 

екстенсивної експлуатації, що призвело до їх значного вичерпання та 

деградації, тому вони потребують дбайливого ставлення та ощадливого 

використання. Особливо це стосується земельних, водних і лісових ресурсів [3]. 

Вищезазначене зумовлює особливу актуальність впровадження в Україні 

процедури Оцінки впливу на довкілля.  

7 червня 2014 р. Україна підписала, а 16 вересня 2014 р. ратифікувала Угоду 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У главі 6 «Співпраця в 

галузі охорони навколишнього середовища», зокрема зазначено: Стаття 363: 
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«Поступове наближення законодавства України до права і політики ЄС у сфері 

охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до 

Додатку ХХХ до цієї Угоди», що передбачає впровадження 26-ти Директив ЄС 

та 3-х Регламентів ЄС [4]. В контексті виконання взятих на себе зобов’язань у 

2017 р. було прийнято Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Згідно з Законом, оцінка впливу на довкілля (далі ОВД) – це комплекс 

заходів, спрямований на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної 

безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення 

природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження 

господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів [5].  

ОВД – як процес оцінки ймовірних екологічних наслідків запланованої 

діяльності – дає можливість прийняти зважене, обґрунтоване та інформоване 

рішення щодо запланованої діяльності. На відміну від моніторингу довкілля, 

ОВД здійснюється на етапі, коли забруднення з боку виробничого об’єкту ще 

не відбувається і є можливість мінімізувати чи, навіть, повністю виключити 

таке забруднення. ОВД є ключовими елементом попередження екологічної 

шкоди при плануванні та наданні дозволів на здійснення промислової 

(виробничої) діяльності. ОВД забезпечує реалізацію превентивного підходу 

(принципу) у системі охорони довкілля. Оскільки шкода, завдана довкіллю, 

може мати невідворотний характер, забезпечення превентивності в процесі 

здійснення природоохоронної діяльності є обов’язком держави.  

Отже, ОВД є правовим інструментом попередження шкідливих екологічних 

наслідків, адаптованим до європейських стандартів. Важливим є те, що ОВД 

здійснюється до початку реалізації будь-якого проекту, а не на етапі його 

затвердження.  

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», оцінка впливу на 

довкілля визначається як процедура, що передбачає: 

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

2) проведення громадського обговорення; 

3) аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки 

впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 

господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час 

громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації; 

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу 

на довкілля; 

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 

провадження планованої діяльності [6].  

Тобто, зміст оцінки впливу на довкілля визначається через призму 

послідовних стадій її проведення зі складанням висновку оцінки впливу на 

довкілля. Водночас, у даному контексті досить слушним і необхідним є саме п. 

5 ст. 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», де вказується і про 

необхідність врахування висновку оцінки впливу на довкілля у рішенні про 

провадження планованої діяльності [7].  



м. Харків, 24-25 травня 2019 р. │ 65 

 

Значимість проведення процедури оцінки впливу на довкілля випливає з 

значимості її кінцевого результату, а саме – висновку оцінки впливу на 

довкілля. Цим констатується дійсна та реальна значимість цієї процедури та її 

вплив на прийняття кінцевого екологічно значимого рішення. Зокрема, у ч. 2  

ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» зазначається, що 

висновок з оцінки впливу на довкілля враховується при прийнятті рішення про 

провадження планованої діяльності та може бути підставою для відмови у 

видачі рішення про провадження планованої діяльності [8].  

Тобто, даний висновок як дозвільний документ є підставою для 

провадження або відмови від планованої діяльності.  

У відповідності до ч. 2 ст. 12 зазначеного вище Закону, порушення 

процедури здійснення оцінки впливу на довкілля, безпідставне та 

необґрунтоване неврахування чи неналежне врахування результатів участі 

громадськості, інші порушення законодавства у сфері оцінки впливу на 

довкілля є підставами для скасування висновку з оцінки впливу на довкілля та 

рішення про провадження планованої діяльності в судовому порядку [9].  

Ще однією важливою характеристикою оцінки впливу на довкілля є її 

гласність. Згідно з Законом, у процесі оцінки впливу на довкілля забезпечується 

своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадськості. Виходячи з 

цього, з одного боку, ця процедура є формою участі громадськості при 

прийнятті екологічно значимих рішень, а з іншого – є гарантією забезпечення 

екологічних прав громадян, зокрема: права кожного на чисте і безпечне для 

життя та здоров’я довкілля, права вільного доступу до екологічної інформації 

тощо. 

Звісно, сьогодні ще дуже складно оцінити всі позитивні та негативні 

аспекти дієвості та результативності процедур щодо оцінки впливу на довкілля, 

зважаючи на незначний строк дії Закону «Про оцінку впливу на довкілля». 

Подальше впровадження процедури ОВД в Україні має дати досвід, 

спираючись на який можна буде вдосконалювати методичні та практичні 

аспекти її проведення 

В удосконалення наукових засад проведення ОВД в Україні безсумнівно 

важливу роль має зіграти географія. Особливо актуальними мають бути 

подальші роботи географів щодо поєднання і узгодження процедур ОВД і  

СЕО – Стратегічної екологічної оцінки. 
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